Staňte se součástí úspěšného a stabilního zemědělského podniku a pracujte v našem
přátelském kolektivu. Velice si vážíme schopných a iniciativních pracovníků.
5 důvodů, proč u nás pracovat






přátelský kolektiv a férové jednání
ekonomicky stabilní a rozvíjející se společnost
perspektivní obor = perspektivní zaměstnání
moderní prostředí
různorodost práce

Hledáme zaměstnance na pracovní pozice








Ošetřovatel/ka skotu – dojič/ka
Krmivář v ŽV
Technik oprav a údržby míchárny krmných směsí
Zedník
Kuchař/kuchařka
Provozní elektrikář
Traktorista, opravář zemědělských strojů

Stipendium
Vystudujte za podpory našeho družstva a získejte cenné zkušenosti pro začátek profesního života!
Nastartujte svoji profesní kariéru u stabilní a prosperující společnosti. Podpoříme Vás při systematické
přípravě na budoucí zaměstnání a zároveň získáte finanční podporu během studia. Bližší informace můžete
získat na našem personálním oddělení v sídle družstva v Dolním Újezdě.

Zaměstnanecké výhody
Pečujeme o naše zaměstnance:
 Příspěvek na obědy – závodní stravování za výhodnou cenu 15 Kč
 Příspěvek na penzijní připojištění
 Po zapracování možnost poskytnutí stabilizačního příspěvku ve výši až 25.000 Kč
 Zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky
 Prémie/odměny, roční prémie

Chcete u nás pracovat a žádná z nabízených pozic Vás nezaujala? Zaregistrujte se prosím do naší
databáze uchazečů tím, že pošlete profesní životopis s informací, o jakou pracovní pozici byste měli
zájem, a to buď písemně na adresu: Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Personální oddělení, Dolní
Újezd 471, PSČ 569 61 nebo elektronicky na e-mail: personalni@zddu.cz.
Do životopisu prosím z osobních údajů uveďte pouze jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje (mobil
a email), abychom Vás mohli zastihnout v případě našeho zájmu. Dále také uveďte, že souhlasíte s
tím, aby tyto údaje byly zpracovány a využity v souladu se zněním zákona č.101/2000 Sb., O
ochraně osobních údajů, v platném znění.
Do životopisu prosím neuvádějte žádné diskriminační a citlivé údaje, životopis či jiný dokument, který
bude obsahovat takové údaje, nesmíme použít, bude skartován a data smazány.
Pro usnadnění komunikace jsme pro Vás vytvořili Osobní dotazník uchazeče o zaměstnání
V případě, že bychom pro Vás měli uplatnění, ozveme se Vám. Děkujeme za Váš zájem.

Ošetřovatel/ka skotu – dojič/ka
Pracoviště:

Farmy Zemědělského družstva Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

dvousměnný, střídavě So, Ne, Svátky

Pracovní úvazek:

38,75 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

vyučení bez maturity

Požadavky:

pracovitost, spolehlivost, kladný vztah ke zvířatům a zajištění jejich pohody

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, odměny dle výsledků střediska, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč,
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Krmivář v ŽV
Pracoviště:

Farmy Zemědělského družstva Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

dvousměnný, střídavě So, Ne, Svátky

Pracovní úvazek:

38,75 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

vyučení bez maturity

Požadavky:

pracovitost, spolehlivost, kladný vztah ke zvířatům a zajištění jejich pohody

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, odměny dle výsledků střediska, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč,
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Technik oprav a údržby míchárny krmných směsí
Pracoviště:

Středisko Desná

Rozvrh pracovní doby:

Jednosměnný

Pracovní úvazek:

40 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

vyučen v technickém oboru

Požadavky:

řidičský průkaz sk. B, strojní a svářecí průkaz výhodou
spolehlivost, smysl pro odpovědnost, flexibilita, samostatnost,
pečlivost, pracovitost a chuť učit se novým věcem

Náplň práce:

pravidelná údržba a kontrola strojních zařízení,
aktivní podílení se na procesu výroby krmných směsí

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, bonusy/prémie, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Zedník
Pracoviště:

Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

jednosměnný

Pracovní úvazek:

40 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

vyučení bez maturity

Požadavky:
Náplň práce:

řidičský průkaz sk.B
spolehlivost, pečlivost, pracovitost
zednické práce

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, bonusy/prémie, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Kuchař/kuchařka
Pracoviště:

Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

Jednosměnný

Pracovní úvazek:

40 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

vyučení v oboru

Požadavky:

zdravotní způsobilost (potravinářský průkaz)
spolehlivost, pečlivost, pracovitost
praxe v oboru vítána

Náplň práce:

příprava pokrmů pro závodní stravování a pro externí zákazníky

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, bonusy/prémie, roční prémie
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
zaměstnanecké ceny na vlastní výrobky

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Provozní elektrikář
Pracoviště:

Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

jednosměnný

Pracovní úvazek:

40 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

odborné vyučení bez maturity

Požadavky:
Náplň práce:

řidičský průkaz sk.B, vyhláška č. 50 §6
spolehlivost, pečlivost, pracovitost
údržba elektrických zařízení v provozech ZD Dolní Újezd

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, bonusy/prémie, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
sleva na firemní výrobky/služby

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

Traktorista, opravář zemědělských strojů
Pracoviště:

Farmy Zemědělského družstva Dolní Újezd

Rozvrh pracovní doby:

jednosměnný

Pracovní úvazek:

40 hod/týden

Minimální stupeň vzdělání:

odborné vyučení bez maturity

Požadavky:
Náplň práce:

řidičský průkaz sk. B,T,C, popř. E, svářecí průkaz
spolehlivost, pečlivost, pracovitost
polní práce, opravy zemědělských strojů

Pracovní poměr

na dobu určitou s možností prodloužení na neurčitou

Mzda:

osobní jednání

Nabízíme:

práci ve stabilní společnosti, bonusy/prémie, roční prémie
po skončení 3 měsíční zkušební doby možnost poskytnutí stabilizačního
příspěvku ve výši 25.000 Kč
příspěvek na obědy, penzijní připojištění
sleva na firemní výrobky/služby

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na email: personalni@zddu.cz

