
Chcete pracovat ve strojírenství? Servisní technik- odkudkoli z ČR- výjezdy 
z Vašeho bydliště! 

R.D.I.s.r.o.- jsme firma, která již přes 20 let dodává špičkové technologie pro 
zpracování trubek, profilů, plných tyčových materiálů a plechu. Patříme bezesporu 
k těm nejlepším na světovém trhu. Ke všem dodávaným technologiím zajišťujeme 
kvalitní servis, autorizovaný výrobcem. Jelikož se oblast strojírenství neustále 
posouvá vpřed, rozšiřujeme náš tým o pozici: 

Servisní technik  

• Chcete se stát opravdovým odborníkem na CNC stroje? 

• Jste technicky zdatný a baví Vás přicházet věcem na kloub? 

• Nebojíte se nových věcí a dokážete pohotově reagovat? 

• Nevadí Vám cestování, a to i do zahraničí? 

Co Vás tady čeká: 

• Budete servisovat námi prodané CNC stroje po celé ČR. 

• Také budete instalovat nové stroje a zaškolovat jejich obsluhu. 

• Na opravy můžete vyjíždět z Vašeho bydliště. 

• Pravidelně si Vás proškolíme na naší centrále v ČR, ale také na centrále 
v Itálii. 

• Čeká Vás komunikace s naší italskou technickou podporou a spolupráce 
s kolegy. 

Co na této pozici určitě potřebujete: 

• Vzdělání nebo zkušenosti v technickém oboru. 

• AJ nebo IJ na komunikativní úrovni. 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Vyhláška 50 (250) je výhodou, rádi Vám ale k jejímu doplnění pomůžeme. 

Co u nás získáte? 

• Připojíte se k partě nadšenců, kterým je jejich práce i koníčkem. 

• Denně budete pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi. 

• Stabilní zaměstnání a férový přístup. 

• Jsme výborná parta lidí a je tady i sranda. :) 

• O svoje zaměstnance se velmi dobře staráme a máme různé benefity, které 
určitě oceníte. 



• Finanční ohodnocení 40- 70 000 Kč, dle zkušeností a výsledků. 

Naše benefity: 

• automobil, notebook a mobilní telefon (vše i k soukromým účelům) 

• stravenkový paušál 

• mimořádné odměny 

• multisport karta  

• a další… 

Pokud Vás naše nabídka oslovila a rádi byste se k nám přidali, neváhejte a pošlete 
nám svůj životopis na mail kuthanova@rdisro.cz nebo volejte na telefon 
604 884 068. 

Těšíme se na Vás! 
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