
Více najdete na minimaxp.cz. Najdete nás také na   a  . 

Prosím zašlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu TemjakovaM@minimax.de k rukám paní  Martiny 
Temjakové společně s údaji o Vaší představě o výši platu a nejbližším možném termínu nástupu. 
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Mechanik hasících zařízení 
(m/ž/o) 

Vaše náplň práce:  
 

 Montáže potrubí nejrůznějších dimenzí za pomoci vysokozdvižných plošin dle výkresů 

 Práce s těsnícím a závěsným materiálem, fitinkami, armaturami 

 Zapojování ventilových stanic 

 Provádění funkčních zkoušek 
 Nasazení na různých stavbách po celé ČR a především Německu v turnusech dle domluvy 

 

Váš profil:  

 Vzdělání technického zaměření se specializací na rozváděcí techniku, instalaci plynu, konstrukci potrubí  
nebo se srovnatelnou kvalifikací  

 Ideálně zkušenosti s montáží a zprovozněním vodních hasicích zařízení 
 Vysoká motivace a flexibilita 
 Fyzická zdatnost (práce ve výškách) a ochota pracovat na montážích 
 Mobilita a řidičský průkaz skupiny B 
 Znalost základů německého jazyka (případně AJ)  

 

Nabízíme: 

 Finanční ohodnocení odpovídající vykonané práci a atraktivní odměny velké společnosti  
 Práce v týmu na různých stavbách  
 Sick Days 
 13. plat 
 Ubytování a dopravu hrazené firmou 
 Zaškolení u mateřské společnosti v Německu 

 

Požární ochrana má perspektivu. Minimax je více než 110 let jednou z předních značek v oblasti požární ochrany. 

Skupina Minimax Viking v současnosti zaměstnává více než 9300 lidí a má celosvětový roční obrat více než 1,7 mili-

ardy EUR. Skupina je jednou z největších protipožárních společností na světě a provozuje několik vlastních výzkum-

ných, vývojových a výrobních zařízení. Ať už v automobilových závodech, elektrárnách, logistických centrech, admi-

nistrativních budovách, datových centrech nebo na lodích - Minimax nabízí řešení šitá na míru a je k dispozici s kom-

plexní nabídkou služeb i po instalaci systému protipožární ochrany. Objevte svou profesionální perspektivu v našich 

tuzemských systémech, modernizaci a servisu a posilte naši pobočku v Praze. 


