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Jistá práce

ARAKO se 45 let specializuje
na výrobu jaderných armatur
Společnost ARAKO si za své
dlouhodobé působení vybudovala ve světě i v České republice pozici stabilního partnera
v oblasti výroby průmyslových
armatur z uhlíkové, legované
a nerezové oceli pro energetiku, chemii a petrochemii.
C23, ale i nově vydávané české
i ruské jaderné standardy i standardy Evropské unie, které neustále zvyšovaly požadavky na
bezpečnost a spolehlivost jaderných zařízení.
V současné době společnost
ARAKO vyváží armatury do
25 zemí světa. Do dnešních dnů
vyrobila více než 250 000 ks jaderných armatur, které jsou používány téměř ve všech elektrárnách ruského typu VVER
na světě a aktuálně je zapojena např. do projektů výstavby
1. a 2. bloku jaderných elektráren Rooppur v Bangladéši
a Akkuyu v Turecku. „V rámci projektu Rooppur rozšiřujeme naše produktové portfolio
pro jadernou energetiku o regulační armatury DN 250 a DN
400, které vyvíjíme ve spolupráci s největším ruským odborníkem na energetické zařízení (turbíny a kotle), společností
CKTI – Vědecké sdružení pro
Výroba ARAKO v 70. letech. výzkum a navrhování energetického zařízení“, uvádí JaroVýroba byla zajištována na mír Petřkovský, výrobní ředitel
nových strojích – poloautoma- společnosti ARAKO spol. s r.o.
tech, automatech, numericky „Aktuálně dokončujeme dořízených strojích a jiných zaříze- dávky jaderných armatur pro 3.
ních umístěných v rozšířených a 4. blok elektrárny Kudankua zmodernizovaných provozech. lam v Indii a podepisujeme daDodávky vlnovcových venti- lší smlouvy na dodávky armalů C23 byly v sedmdesátých le- tur pro výstavbu 5. a 6. bloku
tech exportovány do nástavby JE Kudankulam“ doplňuje Juprvních československých ja- lia Dolgusheva, výkonná řediderných elektráren Jaslovské telka společnosti ARAKO spol.
s r.o. Mezi další naše
Bohunice (Slovensko)
významné zakázky paa Dukovany (Česká retří dodávky průmyslopublika).
vých armatur pro SpaloVlnovcové ventily
vny odpadu v Moskevské
A10 jsou již druhou geoblasti v Rusku.
nerací vlnovcových ventilů, která nahradila původZaměstnanci jsou
ní typy C23 používané
nejdůležitější
v reaktorech typu VVER
a klíčovou částí
a RBMK. Nová generace vlnovcových ventiPlně si uvědomujeme, že
lů musela zohlednit nezaměstnanci jsou nejdůležijen dosavadní zkušenosti
tější a klíčovou částí spolez provozu původních typů
čnosti ARAKO. Víme, že

Důležitým milníkem pro společnost ARAKO (tehdejší opavskou Sigmu) byl rok 1976, kdy
společnost stála u zrodu jaderné energetiky v Československu
a v Opavě započaly vývoj, konstrukce a posléze i výroba vlnovcových ventilů světlostí DN 50
až 150 z uhlíkaté a austenitické oceli s různými variantami
přímého i dálkového ovládání.

mít vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance nám pomůže udržet si dobré postavení
na trhu, jak v současné době, tak
i v budoucnu. Jako podnik působící v oblasti jaderné energetiky
klademe velký důraz na odbornou kvalifikaci personálu a aktivně podporujeme další profesní
růst našich zaměstnanců.
Kvalifikace,
motivace, benefity
Máme vypracovaný systém
odměn a pracovníkům nabízíme
řadu zaměstnaneckých výhod,
mezi které patří příspěvek na
závodní stravování, příspěvek na
penzijní připojištění, příspěvek
na volnočasové aktivity, tábory
a ozdravné pobyty zaměstnanců i jejich dětí. Dále pak poskytujeme finanční benefit v mimořádných životních a pracovních
situacích, jako jsou narození
dítěte, svatba, pracovní výročí či
odchod do penze.
Podporujeme vzdělávání
mladých strojařů
Nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků je stále
palčivým tématem. Nástrojářů,
obráběčů, operátorů obsluhy
CNC strojů a technických pracovníků obecně je v poslední
době nedostatek, proto k řešení otázky přistupujeme preventivně a jsme si vědomi klíčového postavení lidských zdrojů.
Práce ve výrobě naši společnosti ARAKO je velice zajímavá a různorodá. Věříme, že dokážeme mladé lidi zaujmout
a nabídnout jim kvalitní místo
v kolektivu odborníků.
Jako významný zaměstnavatel opavského regionu, povzbu-

zujeme mladé strojaře ke studiu
a především k práci ve strojírenství. „Pokračujeme a zintenzivňujeme spolupráci s technickými školami. Přijímáme
absolventy, nabízíme praxi ve
výrobě, účastníme se náborových veletrhů a kampaní pro
podporu zájmů o studium strojírenských oborů. Snažíme se
tak předcházet nedostatku kvalifikovaných sil na trhu práce.“
vysvětluje Pavlína Koligová,
personální ředitelka společnosti. „Pokud budou studenti dosahovat dobrých výsledků, mohou ukončit praxi podpisem
smlouvy a nástupem do trvalého pracovního poměru k nám
do společnosti.“, vysvětluje Pavlína Koligová, personální ředitelka společnosti ARAKO spol.
s r.o.
10 důvodů, proč ARAKO
1. Jsme stabilní partner
		 ve strojírenství.
2. Máme více než 60 let
		 zkušeností.
3.	Jsme jedničkou na trhu
ve výrobě průmyslových
jaderných armatur.
4.	Dbáme na kvalitu
vyráběných produktů.
5.	Máme desítky referencí
z jaderného, klasického,
petrochemického,
chemického průmyslu.
6.	Exportujeme do více
než 25 zemí světa.
7.	Dbáme na moderní
pracovní prostředí.
8.	Investujeme do vzdělávání
a rozvoje zaměstnanců.
9. Nabízíme atraktivní bonusy.
10.	Nabízíme stáže a praxe
pro studenty.

ARAKO spol. s r.o.
Hviezdoslavova 18, 746 01 Opava
tel.: 553 694 111, e-mail: arako@arako.cz
www.arako.cz
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PŘIDEJTE SE K NÁM!



Právě do našeho týmu hledáme:
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● 6NODGRYêdělník
● Obsluha CNC strojů
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