
Firma ZIHOS s.r.o. přijme zaměstnance na pozici:

Kontrolor kvality (vhodné i pro absolventy)

Náplň práce: 

• kontrola kvality hotových výrobků – rozměrová a vizuální kontrola

• řešení neshod na výrobcích oproti výkresové dokumentaci

• měření na měřícím rameni a konvenčními měřidly

• příprava podkladů pro kontrolní činnosti

• zpracování kontrolních protokolů dle požadavků zákazníka

Požadujeme:

• SŠ nebo VŠ vzdělání strojírenského zaměření

• schopnost čtení výkresové dokumentace

• znalost principů tolerancí ve strojírenství

• výhodou zkušenost s kontrolními činnostmi 

• pečlivost, spolehlivost, samostatnost

• zodpovědnost za provedenou kontrolní činnost

Nabízíme:

• zázemí stabilní společnosti

• zajímavou práci v mladém a přátelském kolektivu

• moderně vybavené pracoviště 

• možnost dalšího vzdělávání 

• odpovídající platové ohodnocení: 22.000 Kč – 30.000 Kč

• zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, roční prémie

• dvousměnný provoz, pracovní doba: pondělí až pátek

Místo výkonu práce: Klatovy, K Letišti 930

Termín nástupu: možný ihned 

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Sýkorová, klatovy@zihos.cz, 376 323 626



Firma ZIHOS s.r.o. přijme zaměstnance na pozici:

Obsluha CNC strojů (vhodné i pro absolventy SPŠ obor strojní)

Náplň práce:

• obsluha a programování CNC strojů 

• seřízení stroje dle výkresové dokumentace

• výroba přesných dílů v požadované kvalitě a množství

• kontrola vyrobených dílů

Požadujeme:

• SOU nebo SŠ - vzdělání strojírenského zaměření

• schopnost čtení výkresové dokumentace

• znalost třískového obrábění 

• základní znalost NC kódu

• pečlivost, technické myšlení, spolehlivost

Nabízíme:

• zázemí stabilní společnosti

• moderně vybavené pracoviště

• zajímavá různorodá práce

• platové ohodnocení: 18.000 Kč – 27.000 Kč

• zaměstnanecké výhody: měsíční odměny, příspěvek na stravování, roční prémie

• práce v mladém kolektivu zaměstnanců

• práce v dvousměnném provozu, pracovní doba: pondělí až pátek

Místo výkonu práce: Klatovy, K Letišti 930

Termín nástupu: možný ihned

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Sýkorová, klatovy@zihos.cz, 376 323 626



Firma ZIHOS s.r.o. přijme zaměstnance na pozici:

Technolog obrábění

Náplň práce:

• tvorba CNC programů včetně odlaďování programů na CNC obráběcích strojích 

• zhotovení technické dokumentace

• technická příprava výroby

• tvorba nabídek

Požadujeme:

• VŠ vzdělání strojírenského zaměření

• praxi v oboru

• schopnost čtení technické dokumentace

• znalost 3D konstrukční software

• znalost třískového obrábění (soustružení, frézování)

• výhodou znalost systému Solid Edge a CAM Express

• technické myšlení, spolehlivost, samostatnost

Nabízíme:

• zázemí stabilní společnosti

• zajímavou a tvořivou práci v mladém a přátelském kolektivu

• moderně vybavené pracoviště

• možnost dalšího vzdělávání 

• odpovídající platové ohodnocení: 23.000 Kč – 33.000 Kč

• zaměstnanecké výhody: roční prémie, příspěvek na stravování

• práce v dvousměnném provozu, pracovní doba: pondělí až pátek

Místo výkonu práce: Klatovy, K Letišti 930

Termín nástupu: možný ihned

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Sýkorová, klatovy@zihos.cz, 376 323 626


