
  
NASTUPTE DO PLASTONU  
VE ŠLUKNOVĚ 
PLASTON GROUP  je mezinárodní společnost s 

výrobními a distribučními společnostmi ve Švýcarsku, 

České republice, Číně a USA. Vyvíjíme, vyrábíme a 

distribuujeme vysoce a technicky inovativní obalové 

systémy a vzduchotechnická zařízení. Poskytujeme 

lidem kvalitní zázemí. Celosvětově zaměstnáváme 

více než 450 zaměstnanců.  

 

ROZŠIŘUJEME VÝROBU A  
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY 
> operátor ve výrob ě – nástupní 
   plat 16.000,- 
> finan ční účetní 
> administrativní pracovník odd. 
   kvality 
> konstruktér 
> seřizova č 
> údržbá ř 
> vedoucí údržby 
 

Kontakt: 
www.plaston.com  
zuzana.dinhova@plaston.com 
+420 412 314 411 



 

JE SPOUSTA DŮVODŮ, PROČ 
NASTOUPIT DO PLASTONU  

 

Staňte se sou částí týmu PLASTON. P řesvědčí vás některý z 

vybraných d ůvodů? 

  Po zkušební době individuální 
navýšení mzdy 

 Dotované stravování 
(55% ceny oběda) 

    
 Příspěvek na penzijní 

připojištění (3% hrubé mzdy) 
 Možnost zaměstnanecké 

půjčky do 20.000,- 
    
 Vitamíny a očkování proti 

chřipce 
 Bezplatný rozbor krve/ 

vyšetření očí 
    
 Ovocné dny v období 

chřipkových epidemií 
 Zvýhodněný účet u Moneta 

Money Bank  
    
 Odměna při pracovním výročí  Volné vstupenky do divadla 

DK Střelnice Rumburk 
    
 Zvýhodněné tarify od Vodafone 
    
 Možnost zajištění dopravy po zkušební době za příplatek v případě 

naplnění kapacity vozidla 
    
 Sportovní klub (masáže, bowling,tenis, squash, bazén, sportovní  

akce, zvýhodněný zájezd na hory, apod.) 
  
 Společenské akce (vánoční ples, grilování, svařáková párty,  

Mikulášská nadílka pro děti, apod….) 
  
 Odměna za doporučení nového zaměstnance od 5.000,- 
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