Nezávislý rodinný podnik
• založený 1912 v německém městě
Lüdenscheid rodákem z Mnichova
Hradiště
Leopoldem
Kostalem
(původně Leopold Košťál)

Partner významných
světových automobilek
• koncernu Volkswagen, Audi, PSA,
Ford, Daimler, Fiat, Škoda, Porsche,
Bentley, Lamborghini, Seat a Suzuki
• působí v 17 zemích světa

Informace pro rodiče a studenty
středních odborných škol a učilišť.

Zaměstnavatel s budoucností
• od roku 1996, kdy měla společnost
300 zaměstnanců, stoupl jejich počet
téměř na 1350

Odborná praxe pro
studenty technických
oborů:

Dynamicky se rozvíjející
investor
od roku 1996 zněkolikanásobil obrat,
který v roce 2014 dosáhl 7 273 216
tis. Kč

NÁSTROJAŘ

•

KOSTAL CR, spol s.r.o.

Dodavatel, který si zakládá na
špičkové kvalitě

Černín 89, Zdice

• systémy

Telefon: 311 653 587
724 163 427
Personální oddělení

jakosti splňují veškeré
požadavky mezinárodních norem ISO
9000 a 14 000 a specifických předpisů
platných pro automobilový průmysl –
VDA, QS 9 000 a ISO 16 949

www.kostal.cz

STROJNÍ
MECHANIK
A JINÉ
KOSTAL CR, spol s.r.o.
Černín 89, Zdice

Vážení rodiče, studenti,
rádi bychom Vám představili firmu
KOSTAL CR a nabídli možnost vykonání
praxe přímo v našem výrobním závodě ve
Zdicích.
KOSTAL CR je mezinárodní dodavatel
elektronických
a
mechatronických
komponentů pro automobilový průmysl
s dlouholetou působností v ČR.
Hlavním výrobkem je podvolantový modul.
Klíčovým
prvkem
úspěchu
jsou
zaměstnanci firmy, do jejichž tréninku
a profesního rozvoje jsou soustavně
investovány významné prostředky.

K dispozici jsou tyto možnosti
spolupráce:
• odborná 14-ti denní praxe
v prvním ročníku,
• brigáda během prázdnin,
• povinná praxe v 2., 3. ročníku,
• dle dohody.

Tato spolupráce je určena pro studenty
technických oborů, např:

NÁSTROJAŘ
STROJNÍ MECHANIK
JINÉ TECHNICKÉ OBORY
Požadujeme:
• spolehlivost, zručnost a aktivní přístup
k práci.

Naše společnost ve spolupráci se středními
odbornými školami a učilišti nabízí
studentům možnost získání praktických
zkušeností přímo ve výrobním závodě ve
Zdicích.

Nabízíme:
• zázemí stabilní prosperující a
expandující rodinné společnosti,
• možnost profesního růstu, špičkové
technologie,
• moderní pracovní prostředí,

• pro každý druh spolupráce pracovní

smlouvu-DPČ, kdy zaplatíme za
každou
efektivně
odpracovanou
hodinu 80,- Kč tzn. za 2 týdny
povinné praxe až
6. 400,- Kč
/hrubého/,
• pro nejlepší studenty příslib

perspektivního zaměstnání
po dokončení SŠ či SOU,
• možnost využití smluvní dopravy do

zaměstnání,
• místo výkonu práce Černín u Zdic
(okres Beroun u Prahy).
• Nebudete vázáni žádnou smlouvou

o budoucím setrvání ve firmě.
Pokud Vás tato nabídka zaujala,
kontaktujte nás přímo na číslech
uvedených v této brožuře nebo přes
pracovníky Vaší školy.

