
STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Svářeče 
 

Náplň práce: 

 - svařování ocelových konstrukcí a strojů 

 - metody MIG a MAG  

 

Požadavky: 

 - výuční list v oboru 

- svářečský průkaz (základní kurz) 

- znalost čtení výkresové dokumentace 

- spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení 

 (základní mzda až 140 Kč/hod.+ prémie 42 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání v oblasti svařování 
 

 

KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Zámečníka 
 

Náplň práce:  

- výroba dílů na zámečnické dílně 

 

Požadavky: 

- výuční list v technickém oboru 

- základní znalost čtení výkresové dokumentace 

- spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení 

 (základní mzda až 120 Kč/hod.+ prémie 36 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání  
 

 

 

 

KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Obsluhu svařovacího robota 
 

Náplň práce: 

- obsluha svařovacího robota 

 

Požadavky: 

 - výuční list v technickém oboru 

- základní znalost čtení výkresové dokumentace 

- základní znalost práce na PC 

- spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme: 

 - zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení 

  (základní mzda až 130 Kč/hod.+ prémie 39 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání  

 

 

 
KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Montážního dělníka 
 

Náplň práce: 

- montáž a příprava dílů k expedici 

 

Požadavky: 

- výuční list v technickém oboru 

- základní znalost čtení výkresové dokumentace 

- spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení 

  (základní mzda až 130 Kč/hod.+ prémie 39 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání 

 

  

 

 
KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Obráběče kovů 
pro práci na klasickém soustruhu 

 

Požadavky: 

- výuční list v technickém oboru 

- základní znalost čtení výkresové dokumentace 

- spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení  

  (základní mzda až 130 Kč/hod.+ prémie 39 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

Obsluhu CNC strojů 
pro práci na CNC soustruzích 

                             vrtacích centrech 

                             horizontální fréze 

                             ohraňovacím lisu 

 

Požadavky: 

- výuční list v technickém oboru 

- základní znalost čtení výkresové dokumentace 

- zkušenosti s obsluhou CNC obráběcích strojů 

- spolehlivost, zodpovědnost 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení  

  (základní mzda až 140 Kč/hod.+ prémie 42 Kč/hod.) 

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání  

- po dohodě může být k dispozici firemní byt za režijní náklady 

  

KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955



STS Prachatice a. s. je strojírenskou a obchodní firmou s více jak 60-ti letou historií. 
Zabýváme se speciální zakázkovými konstrukcemi a strojírenskou výrobou, Vyrábíme také lesnické stroje a zemědělské stroje vlastní konstrukce. 
Velká část firemní produkce je orientována do zemí Evropské unie. 
Pro svoji činnost je firma držitelem řady organizačních a výrobních certifikací. Kvalifikace zaměstnanců je průběžně zvyšována dalšími kurzy a školeními.  
 
 

 

Pro naši širokou a zajímavou výrobu 

přijmeme do hlavního pracovního poměru 

 

vedoucího střediska 
Laser a Obrobna 
 

Náplň práce: 

- vedení středisek Laser a Obrobna 

 

Požadavky: 

- ukončené středoškolské vzdělání technického směru 

- komunikační dovednosti 

- dobré organizační schopnosti 

- spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita, samostatnost 

 

Nabízíme: 

- zaměstnání ve stabilní firmě 

- dobré platové ohodnocení 

  (základní mzda 28.000-30.000 + prémie 30%) 

- služební telefon  

- příspěvek na stravování 

- příspěvek na důchodové připojištění 

- možnost dalšího vzdělávání  

- po dohodě může být k dispozici firemní byt za režijní náklady 

KONTAKT: vedoucí výroby J. Jiráň tel. +420 602 404 955


