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Představení firmy
Společnost macmatic s.r.o. byla založena na jaře roku 2008 jako rodinná firma působící v oboru
import, prodej a servis CNC obráběcích strojů. Firma úspěšně prošla ekonomickou krizí v letech 2009
a 2010. Doposud dovezla, nainstalovala a servisuje přes 120 CNC obráběcích strojů pro třískové
obrábění.
Sídlo firmy naleznete v průmyslové zóně v Lukově u Zlína. Na ploše 5 500 m2 se nachází zázemí ve
správní budově včetně nového odborného školícího centra, showroomu CNC obráběcích strojů a
skladu náhradních dílů. Tyto prostory umožňují prezentaci CNC obráběcích strojů a příslušenství.

Team společnosti macmatic s.r.o. čítá sedm vysoce profesionálních odborníků v oblasti logistiky,
nákupu, prodeje a servisu CNC obráběcích strojů. Jeden z cílů společnosti je budování
dlouhodobých a oboustranně spokojených vztahů se zákazníky, obchodními partnery a
zaměstnanci. Proto, abychom mohli nabízet komplexní služby a mohli realizovat obráběcí řešení na
míru každému zákazníkovi, usilujeme o získání kvalitních zaměstnanců a jsme připraveni jejich
odbornost zvyšovat pravidelným školením. Realizujeme kroky také k vytvoření vhodných pracovních
podmínek a prostor na vysoké technické úrovni.
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Společnost macmatic s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu CNC obráběcí stroje značek:
Akira Seiki – osvědčený taiwanský výrobce CNC vertikálních obráběcích center a horizontálních
produkčních soustruhů s šikmým ložem
MCM – renomovaný výrobce špičkových obráběcích řešení, jež v sobě snoubí vysokou přesnost a
efektivitu s možností pokročilé automatizace

macmatic – tato značka byla uvedena na trh v roce 2013, sdružuje se pod ní několik výrobců, z nichž
každý je specializován na jiný druh obráběcích strojů
Vertikální frézovací centra

Horizontální vyvrtávací a frézovací centra

Pětiosá frézovací centra

Horizontální soustruhy s rovným ložem

Při tvorbě propagačních materiálů, prezentaci produktů a firemních tiskovin je kladen velký důraz na
jednotný vizuální styl a vysoký grafický standard. Projekt sídla a vybavení kanceláří byl realizován ve
spolupráci s architektem pro dosažení vysoké estetické úrovně reprezentativních prostor a
příjemného pracovního prostředí. Věříme, že tento koncept osloví nejen naše zákazníky, ale i VÁS!
© macmatic s.r.o.
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1.

volná pracovní pozice s možným nástupem ihned

Baví Vás CNC technologie a chcete uplatnit své manažerské schopnosti?
Hledáme člověka, který je zapálený pro CNC technologie, chce se vzdělávat v oboru, rád
přijímá výzvy a má smysl pro organizaci a efektivní komunikaci, na pozici:

Vedoucí servisu CNC obráběcích strojů
Máte zkušenosti se servisem CNC obráběcích strojů?
Chcete se podílet na tvorbě systému organizace servisního oddělení a následně jej řídit?
Toužíte po samostatnosti, seberealizaci a profesním růstu?
Baví Vás komunikace s lidmi?
Pokud zní Vaše odpověď „ano“, možná hledáme právě Vás!
Náplň práce
• řízení a koordinace servisu CNC obráběcích strojů, školení a automatizace
• vzdálená podpora zákazníků (telefonicky, e-mail, vzdálení diagnostika)
• komunikace s dodavateli o technických záležitostech v angličtině
• vedení interní i externí technické dokumentace k servisu CNC obráběcích strojů a
automatizace
Základy pro danou pozici:

•
•
•
•
•
•

praxe v servisu CNC obráběcích strojů
manažerské schopnosti v oblasti servisu CNC obráběcích strojů
znalost angličtiny na komunikativní úrovni (nepožadujeme dokonalou úroveň gramatiky ale
schopnost domluvit se)
řidičský průkaz sk. B
ochotu cestovat po ČR a do zahraničí (max. v průměru v rozsahu 8 pracovních dnů měsíčně)
zodpovědnost, samostatnost, iniciativu, loajalitu a vysoké pracovní nasazení

Výhodou:
• elektrikářské znalosti a vyhláška 50/78 Sb.
• znalost PLC Siemens, Heidenhain a/nebo Mitsubishi
• zkušenosti s průmyslovou automatizací
• znalost strojírenské technologie třískového obrábění kovových materiálů (obrobitelnost
materiálů, řezné podmínky, použití vhodných nástrojů apod.)
• ochotu cestovat po ČR a do zahraničí (max. v průměru v rozsahu 8 pracovních dnů měsíčně)
Co u nás získáte?
• zodpovědnou, stabilní a zajímavou práci v podporujícím prostředí a přátelském kolektivu
• systém odměňování závislý na výkonu oddělení servisu
• nástupní hrubou mzdu 40 000 až 50 000 Kč
• možnost zdokonalit se v angličtině v rámci firemních kurzů
• nadstandardní vybavení servisu (Renishaw Ballbar, osciloskop, granitové bloky…)
• nové zázemí firmy v Lukově u Zlína s rozsáhlým školicím centrem vybaveným 2 CNC stroji
s řídicími systémy Heidenhain a Mitsubishi, komfortní pracovní prostředí
• průběžná školení a cesty do dodavatelských firem
Stanete se důležitou posilou našeho týmu a svou prací budete aktivně přispívat ke stabilitě a rozvoji
naší společnosti. Spolehlivost a výsledky Vaší práce ovlivní i Váš příjem. My Vás v tom budeme
podporovat.!
Místo výkonu práce: okres Zlín
macmatic s.r.o.

+ 420 777 753 117

Průmyslová 533

info@macmatic.cz

763 17 Lukov

www.macmatic.cz
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2.

volná pracovní pozice s možným nástupem ihned

Zajímají Vás CNC obráběcí stroje a máte zkušenosti s jejich servisem?
Do našeho týmu hledáme posilu mezi naše techniky, někoho, kdo se vyzná v CNC strojích,
dokáže si poradit a rád se vzdělává v oboru, na pozici:

Technik CNC obráběcích strojů
Jste technicky zapálený?
Chcete rozšiřovat své znalosti v oblasti CNC technologií?
Chcete samostatně pracovat, vidět za sebou konkrétní výsledky a mít možnost ovlivnit výši svého
výdělku?
Pokud odpovídáte „ano“, je možné, že hledáme právě Vás!
Náplň práce
• servis CNC obráběcích strojů u našich zákazníků
• vzdálená podpora zákazníků (telefonicky, e-mail, vzdálená diagnostika)
Základy pro danou pozici:
• elektrikářské znalosti a vyhláška 50/78 Sb.
• řidičský průkaz sk. B
• ochotu cestovat po ČR a do zahraničí
• ochotu vzdělávat se v oboru
• zodpovědnost, samostatnost, iniciativu, loajalitu a vysoké pracovní nasazení
Výhodou:
• praxe v servisu CNC obráběcích strojů
• znalost PLC Siemens, Heidenhain a/nebo Mitsubishi
• znalost strojírenské technologie třískového obrábění kovových materiálů (obrobitelnost
materiálů, řezné podmínky, použití vhodných nástrojů apod.)
• znalost angličtiny na komunikativní úrovni
• zkušenosti s průmyslovou automatizací
Co u nás získáte?
• zodpovědnou, stabilní a zajímavou práci v podporujícím prostředí a přátelském kolektivu
• systém odměňování závislý na odvedeném výkonu včetně bonusu za výkon servisního oddělení
• nástupní hrubou mzdu 34 000 až 46 000 Kč
• možnost zdokonalit se v angličtině v rámci firemních kurzů
• nadstandardně vybavený servis (Renishaw Ballbar, osciloskop, granitové bloky…)
• nové zázemí firmy v Lukově u Zlína s rozsáhlým školicím centrem vybaveným 2 CNC stroji
s řídicími systémy Heidenhain a Mitsubishi, komfortní pracovní prostředí
• možnost seberealizace a profesního růstu
• průběžná školení
Místo výkonu práce: okres Zlín
macmatic s.r.o.

+ 420 777 753 117

Průmyslová 533

info@macmatic.cz

763 17 Lukov

www.macmatic.cz
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