Kdo jsme

Náš přístup
Jedním ze základních principů, na nichž stojí veškerá
činnost společnosti, je kvalita přinášených řešení.
Velký důraz proto klademe na profesionalitu
týmu a využití moderních technologických postupů a zařízení.
Neméně důležitou je rovněž ochrana životního prostředí a bezpečnost práce.

OMEXOM GA Energo s.r.o. patří dlouhodobě mezi
lídry v segmentu elektromontáží v České republice.

www.gaenergo.cz

Poskytujeme komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven.
Našimi hlavními zákazníky jsou ČEPS, a. s., skupina
ČEZ, E.ON Česká republika, s.r.o., významné výrobní
podniky, stavební společnosti, dodavatelé zařízení
a staveb pro infrastrukturu, soukromí investoři, města,
obce a další.
Společnost zahájila činnost v roce 1993, nyní má 11
poboček po celém území ČR a dceřinou společnost
OMEXOM Slovensko.

Vítejte v našem týmu

V roce 2015 přistoupila společnost ke značce
Omexom propojující 250 obchodních jednotek
zabývajících se přenosem, distribucí a transformací elektrické energie ve 40 zemích světa.

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Koho hledáme

Co nabízíme

Kontakt

Hledáme zodpovědné lidi s chutí pracovat a
rozvíjet se, stát se součástí dynamického týmu
profesionálů.

Nabízíme kariéru pro celý život. Začít u nás může
už studen střední školy nebo učiliště odbornou praxí,
pokračovat přes odbornou studentskou brigádu a
navázat plynulým přechodem do pracovního poměru.

OMEXOM GA Energo s.r.o.
Adresa:
Na Střílně 1929/8
Bolevec, 323 00 Plzeň

Nabízíme příjemné a vstřícné pracovní prostředí, vysoce profesionální tým a možnost kariérního růstu.

Telefon:
+420 373 303 111

Nabízíme možnost celoživotního vzdělávání, rozvoj
jazykových znalostí s praktickým využitím při práci
v zahraničí a motivační finanční ohodnocení.

Fax:
+420 377 524 137

Aktuálně hledáme kolegy na tyto pozice:
•
•
•
•
•
•
•

Montér (vyhláška 50 výhodou)
Zedník
Řidič - strojník
Řidič - mechanik
Technik přípravy a řízení staveb
Projektant
Technik inženýringu

Zaměstnanecké benefity:
•
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
Firemní půjčky
Očkování proti klíšťové encefalitidě
Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění
Pravidelná školení a zvyšování kvalifikace
Jazykové kurzy

E-mail:
info@gaenergo.cz
Oblast Lidské zdroje
Telefon:
+420 373 303 180, +420 373 303 181
E-mail:
personalni@gaenergo.cz

