Společnost HOEKO - Automotive, s.r.o. je součástí koncernu Hörauf & Kohler GmbH se sídlem
v Augsburgu, Německo. V České republice se již od roku 2007 zabýváme nejen výrobou dílů pro interiéry
i exteriéry vozidel vstřikováním plastů, ale také jejich povrchovou úpravou (lakováním a nově flockováním).
Další dceřiná společnost je Sinoplastics v Číně. Naše výrobky jsou používány po celém světě.
V roce 2017 jsme společně oslavili již
10. výročí fungování firmy a máme přibližně
200 pracovníků. Tímto chceme všem svým
zaměstnancům poděkovat za spolupráci
v uplynulém desetiletí a popřát veselé
Vánoce a šťastný nový rok 2018!
Filozofie společnosti: Klademe důraz na
proaktivní zákaznický servis a kvalitu dodávaných
výrobků. I z tohoto důvodu jsou našimi zákazníky
významné firmy v automobilovém průmyslu.
Našimi hlavními zákazníci jsou:
Pro další zákazníky probíhají dodávky
přes naši mateřskou
společnost:
Společnost má tyto provozy:







LISOVNA
MONTÁŽ
LAKOVNA
FLOCK
SKLAD
Kvalita: Dbáme na vynikající kvalitu všech našich výrobků. Naše oddělení kvality garantuje vysoký

stupeň kvality vyžádaný zákazníkem zaváděním kontrolních metod a aplikací všech standardů
kvality. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.
V současné době rozšiřujeme výrobní
halu a připravujeme se na získané
projekty např. nové části interiérů vozů
BMW. Z tohoto důvodu otevíráme zajímavé pracovní příležitosti nejen ve
výrobě, ale i v podpůrných odděleních.
Tento rok jsme významně doplnili výrobu
o specifickou povrchovou úpravu tzv.
flockování (nanášení mikrovláken textilní
střiže na plastové výrobky). Tím vzniká luxusní „sametový“ povrch používaný např. v interiérech automobilů
vyšších tříd. Jedná se o jednu z klíčových výrob, která se bude i nadále rozšiřovat. Využijte příležitosti stát
se součástí našeho týmu! Navštivte naši společnost a vyplňte si osobní dotazník (popř. zašlete
životopis. V případě zájmu Vám domluvíme pohovor s vedoucím daného provozu.

Aktuálně obsazujeme tyto pozice:





VEDOUCÍ VSTŘIKOVNY
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR
INŽENÝR KVALITY/CQM
TECHNICKÝ PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY






LAKÝRNÍK
SEŘIZOVAČ, ÚDRŽBÁŘ - i juniorní pozice
KONTROLOR KVALITY
OPERÁTOR VSTŘIKOVNA, FLOCK

Nabízíme: ▪ moderní a čisté výrobní prostory ▪ zaškolení a podporu při novém startu ▪ odpovídající
mzdové ohodnocení ▪ placené přesčasy ▪ v administrativě pružná pracovní doba ▪ ve výrobě různé
směnné provozy ▪ menší pracovní kolektivy ▪ stravenky 100 Kč/den ▪ jazykové kurzy ▪ placené volno
nad rámec dovolené ▪ bonus za doporučení ▪ firemní akce
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