VERTIV CZECH REPUBLIC S.R.O.
Nišovice 9, 387 01 Volyně
Působí na českém trhu od roku 1994, v současnosti zaměstnává více než 300 zaměstnanců
a je součástí americké společnosti Vertiv.
V našich provozech vyrábíme výrobky pro klíčové aplikace v datových centrech, komunikačních
sítích a obchodních a průmyslových prostředích - serverové rozvodné skříně, inteligentní rozvodné
panely, tzv. PDU a obslužné LCD displeje.
Našimi klienty jsou internetové portály, informační společnosti, bankovní instituce,
maloobchodníci, nemocnice a další. Naší vizí je svět, ve kterém klíčové technologie vždy fungují.
Základní technologie:
- vysekávání

- ohraňování

- lisování

- svařování

- broušení

- lakování

- lepení

- sítotisk

- elektromontáž

- mechanická montáž

- balení výrobků

- sklad a expedice

Jednosměnný, dvousměnný a třísměnný provoz (dle konkrétního pracoviště).
Uplatnění zde může najít každý, od absolventů až po zkušené řídicí pracovníky, a to jak
se zaměřením na mechanické obrábění kovů, mechanickou montáž, tak i v oblasti
elektrotechnických profesí.
Nabízíme velmi čisté a bezpečné pracovní prostředí, slušné a spravedlivé jednání se zaměstnanci.
Kromě odpovídající základní mzdy nabízíme:
- měsíční bonusy od 1. měsíce (bez závislosti na zkušební době)
- odměny za plné využití fondu pracovní doby
- příspěvek na dovolenou a Vánoce
- příspěvek na dopravu do zaměstnání
- dotované závodní stravování přímo ve společnosti
- 5 týdnů dovolené
- akce pro zaměstnance
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prace@vertiv.com

STIPENDIJNÍ PROGRAM
VERTIV CZECH REPUBLIC S.R.O.
Nišovice 9, 387 01 Volyně
Nabídka stipendií platí pro studenty 2. - 4. ročníků VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice – strojírenské
obory a obor elektrikář.
Výše stipendia po dobu školního roku (10 měsíců):
• 2. ročník – 2000 Kč měsíčně
• 3. ročník – 3000 Kč měsíčně
• 4. ročník – 4000 Kč měsíčně
Podmínky pro získání stipendia:
1. Řádné plnění studijních povinností; ukončení studia v řádném termínu.
2. Student nebude klasifikován známkou 5 v žádném předmětu.
3. Student se po řádném ukončení studia zavazuje k uzavření pracovní smlouvy na dobu
nejméně 2 / 3 roky.
4. Uzavření smlouvy o poskytování stipendia (smlouva se uzavírá mezi společností a studentem,
resp. zákonným zástupcem).
V případě odstoupení od smlouvy je student, resp. zákonný zástupce povinen uhradit již
vyplacenou finanční částku zpět společnosti.
Studentům nabízíme placené odborné praxe při studiu a brigády v letních měsících.
V případě zájmu je možné domluvit prohlídku závodu.
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