NABÍDKA PRÁCE
TECHNIK POŽÁRNÍ ZKUŠEBNY
Česká a rodinná společnost AVAPS s.r.o. působí již 21 let v oblasti požární ochrany a přináší inovativní řešení
v oboru požární bezpečnosti staveb. V současné době hledáme do našeho týmu dva zapálené členy.

Od malička Vás fascinovalo vše, co se týká testování a zkoumání?
Chcete se podílet na vývoji a inovaci požární bezpečnosti staveb?
Jste zručný, a vymýšlet nová řešení je to, co Vás baví?
Pak je možné, že si budeme rozumět.
Za co Vás budeme platit a co Vám nesmí chybět?
• Za to, že zkušebna bude pokaždé precizně připravena tak, aby zkouška požární odolnosti proběhla podle
všech předem daných podmínek.
• Zodpovědnost a spolehlivost: zkoušku je potřeba připravit bezchybně a napoprvé
• Manuální zručnost a prostorová představivost: budete vyzdívat z Ytongu, stavět SDK příčky atd.
Ale nelekejte se, tohle Vás klidně naučíme. Stejně tak i obsluhovat mostový jeřáb, elektrickou pracovní
plošinu a další důležité nástroje a přístroje.
• Touha po nových věcech, touha zlepšovat se a touha po tom, dělat věci smysluplně a pořádně.
• Schopnost držet jazyk za zuby: nebudete moci kamarádům vyprávět, co jste zrovna ve zkušebně testovali,
pro koho, a jak to dopadlo.
Na co se můžete těšit:
• Na to, že budete součástí týmu požární zkušebny. Kdo jsme? Komunikujeme mezi sebou na rovinu
a někdy brutálně otevřeně. Jsme díky tomu sehraní a hrajeme čistou hru. Máme kladný vztah k ohni. Zároveň
bychom ale nesnesli, aby námi otestované bezpečnostní zařízení selhalo, a neuchránilo budovu a její
obyvatele před šířícím se požárem. Proto, ačkoliv se umíme dobře bavit, klademe důraz na profesionalitu a
preciznost výsledků naší práce.
• Pokud se kamarádíte nejen s ohněm, ale i s ledem, moc rádi Vás vezmeme do našeho hokejového týmu.

Požadované vzdělání: Vzdělání není podstatné, prosíme hlavně o selský rozum.
Benefity: Bonusy/prémie, 13. plat, mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovní doby, dotované závodní
stravování, dovolená 5 týdnů, sick days, vzdělávací kurzy/školení, sportovní aktivity, teambuildingy
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na tel. 601 311 315 / 601 311 345 nebo emailu vzc@avaps.cz

