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370 01 České Budějovice- Czech Republic 

Tel: + 420 389 130 509 
Fax: +420 389 130 300 

www.viscofan.com 

SEŘIZOVAČ - NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 30 000 Kč! 

VISCOFAN CZ s.r.o. najdete v centru Českých Budějovic již 25 let. Jsme součástí nadnárodní 
společnosti Viscofan Group, největšího světového výrobce umělých střívek. Naše stroje umí 
vyrábět a zpracovávat střívka zejména pro masný průmysl, např. na výrobu párků, klobás a 
salámů. Své výrobky vyvážíme do více než 100 zemí světa. V našem budějovickém závodě je 
nás už přes 600! 

Co vás čeká? 

• Seřizování a údržba strojů a výrobních linek 
• Nepřetržitý provoz v režimu střídání krátký/dlouhý týden (12-ti hod směny) 

Co u kandidáta hledáme? 

• Vyučení v technickém oboru 
• Manuální zručnost, spolehlivost, pracovitost 

Co vám m ůžeme nabídnout? 

• Stabilní zázemí nadnárodní společnosti 
• Práci v centru Českých Budějovic 
• Dobré finanční ohodnocení až 35 tis. Kč 
• Příplatky za práci v noci a o víkendu ve výši nad rámec zákona 
• Bonus ročně až 28 tis. Kč 
• Kvalitní stravování za 24 Kč dvakrát za směnu (dotované) 
• 25 dnů dovolené, tedy 5 dnů nad rámec zákona 
• Čisté prostředí potravinářského provozu 
• Pracovní obuv a oblečení, včetně jeho čištění 
• BENEFIT+ karta na masáže, wellness, zboží z lékáren, knihy, cestování, aj. (roční 

příspěvek 4 500 kč) 
• Fitness centrum v areálu zadarmo 1x denně 
• Akce pro zaměstnance (sportovní turnaje, kulturní akce atd) 
• Příspěvek na dětský tábor pro každé dítě 
• Parkování v areálu firmy 
• Odměny při životních a pracovních jubileích 

 
Nástup ihned! S nováčky začínáme se smlouvou na dobu určitou s možností následného 
prodloužení. 

Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání u nás! :-) 

Kontakt: 
Renata Pavlíková, personální oddělení 
tel. 739 528 588, email: pavlikovar@gamex.viscofan.com 


