
Rosenberg s.r.o., Klenčí pod Čerchovem 



Kdo jsme 

Co děláme 

Kde nás najdete 

Firma Rosenberg s.r.o. byla založena v roce 1994 jako produkční 

závod německé firmy Rosenberg GmbH. V malé dílně začínalo šest 

pracovníků s výrobou elektromotorů pro mateřskou firmu. V současné 

době má náš závod pět velkých, moderních výrobních hal, ve kterých 

pracuje víc než 300 zaměstnanců. Jsme výhradním prodejcem 

ventilátorů a vzduchotechniky značky Rosenberg na českém trhu, 

kanceláře obchodního oddělení máme v Praze, Zlíně a Ostravě. 

Abychom obstáli v konkurenčním boji, využíváme pro naši výrobu 

moderní technologie. Samozřejmostí je ohleduplné chování k 

životnímu prostředí a dodržování norem ISO 9001 a 14001.  

Firma Rosenberg s.r.o. vyrábí: 
 

► elektromotory 

► ventilátory 

► klimatizační jednotky 

► součástky a příslušenství pro vzduchotechniku 

► svařované díly 

► kovotlačené výrobky 
 

Naše výroba je různorodá, od zpracování plechů, kovotlačení, 

svařování až po konečnou montáž hotových výrobků té nejvyšší 

kvality, které dodáváme do mnoha zemí celého světa.  

Firma Rosenberg s.r.o. má sídlo v Klenčí pod Čerchovem v areálu 

bývalého JZD (směr na Postřekov). Výhodou je dobrá dostupnost 

vlakem i autobusem.  



Nabízíme 
► práci ve stabilní a rozvíjející se mezinárodní společnosti 

► příjemné a čisté pracovní prostředí, přátelský kolektiv 

► motivující měsíční ohodnocení odpovídající výsledkům 

► příspěvek na závodní stravování 

► 5 týdnů dovolené 

► příspěvek na životní nebo penzijní pojištění 

► příplatky při směnném provozu, za práci o víkendu a přesčas 

► možnost zvyšování kvalifikace a odborného zaškolení 

► možnost pracovat s moderními technologiemi (CNC) 

► možnost získání odborné praxe 
 

Požadujeme 
► spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost 

► ochotu učit se novým věcem 

► vysoké pracovní nasazení 

► manuální zručnost 

► přesnost a pečlivost 

► odborné vzdělání (v závislosti na prac. zařazení) 
 



STROJÍRENSKÝ TECHNIK KONSTRUKTÉR  

OBSLUHA CNC STROJŮ – KOVOTLAČENÍ  



STROJÍRENSKÝ TECHNIK KONSTRUKTÉR 
Popis pracovní pozice :  

● zodpovídá za zavádění a optimalizaci technologických postupů  

    a podporu výroby 

● zpracovávání konstrukčních řešení strojírenských výrobků, 

   přípravků a nástrojů 

● jednosměnný provoz 

● motivující finanční ohodnocení 

● nástup možný ihned 

Požadujeme : 

● SŠ  - strojní 

●  znalost technických výkresů a orientace v nich 

● znalost kreslení v CAD systémech  

● základní znalost NJ 

● zodpovědnost, samostatnost, kreativita 



OBSLUHA CNC STROJŮ - KOVOTLAČENÍ 
Popis pracovní pozice :  

● obsluha a seřizování kovotlačitelského lisu – sériová výroba 

● tváření plechů kovotlačením dle forem 

● základní údržba strojů 

● výstupní kontrola výrobků 

● dvousměnný provoz 

● motivující finanční ohodnocení 

● nástup možný ihned 

Požadujeme : 

● SOU/SŠ strojírenského směru 

● uživatelskou znalost práce na PC 

● orientaci v technické dokumentaci 

● důraz na kvalitu a přesnost 

● spolehlivost, samostatnost 



BLIŽŠÍ INFORMACE  
O VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍSTECH 

ZÍSKÁTE NA PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ 

Marcela Karabinová 
 

Rosenberg s.r.o. 

Klenčí pod Čerchovem 101 

345 34  Klenčí pod Čerchovem 
 

Tel.  379 775 825 

E-mail: karabinova@rosenberg.cz 


