
Skupina Hügli je jednou z vedoucích 
společností v Evropě, pokud jde o vý-
voj, výrobu a uvádění na trh výrobků, 
jako jsou suché polévkové směsi, 
omáčky, bujóny, hotová jídla, dezerty, 
dietní výrobky a funkční potraviny. 
V roce 2018 se holding Hügli stal 
součástí silného potravinářského 
koncernu Bell Food Group. 
 
 
Náš úspěch je založen na důsledném 
zaměření se na potřeby našich jed-
notlivých trhů. S kvalifikovanými a mo-
tivovanými zaměstnanci jsme velmi 
úspěšní v dynamicky se rozvíjejícím 
mezinárodním prostředí. 

Hügli Food s. r. o. 
Nádražní 426 
Zásmuky u Kolína 
281 44  
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TĚŠÍME SE NA VAŠI ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ JAKO 

Násypkář/ka balicích strojů 

VAŠE PRACOVNÍ NÁPLŇ A POVINNOSTI 
Obsluha VZV – „ještěrka“ 

Manipulace se surovinami, polotovary, hotovými výrobky a s prázdnými 
 obaly všeho druhu 

Zajištění přísunu směsí do balicích linek 

Zodpovědnost za balení správné směsi 

Zodpovědnost za dodržování čistoty na svěřeném pracovišti 

Správa výrobní dokumentace 

CO MŮŽETE OČEKÁVAT OD NÁS 
Práce na hlavní pracovní poměr – 3-směnný provoz 

  (směny: po-pá – ranní 6.00-14.00h/odpolední 14.00-22.00h) 

Mzda po zapracování od 25.000,- do 30.500,- Kč/měsíc 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVĚK 20.000,- Kč 

Zajímavé finanční ohodnocení – výkonnostní prémie  
 s neomezeným stropem 

Práce ve stabilní, nadnárodní společnosti – pravidelná roční 
 valorizace mezd 

Vyšší příplatky za směnu – odpolední 5%, noční 15%  

Týden dovolené navíc 

Roční bonusy 

Věrnostní bonus – zahrnutý navíc i v měsíční mzdě  

Docházkový bonus  

Výrobky za zvýhodněnou cenu 

Odměna za doporučení nového zaměstnance 10.000,- až 20.000,- Kč 

Možnost profesního růstu 

Teambuildingové a společenské akce pro zaměstnance 

Nástup ihned nebo dle dohody 

VÁŠ PROFIL 
Základní vzdělání, SOU - výhodou 

Manuální zručnost, fyzická zdatnost, technické myšlení, pečlivost, 
 samostatnost, spolehlivost 

Praxe výhodou, ochota pracovat ve 3-směnném provozu 

Dobrý zdravotní stav (zdravotní způsobilost pro práci v potravinářství) 

ZAUJALA VÁS TATO POZICE? 
Zašlete nám svůj životopis na: zuzana.sustova@huegli.cz 
nebo volejte na telefonní číslo 321 759 617 
 


