
Náborové exkurze - okres Cheb

Datum Název firmy/zaměstnavatele Místo Čas Požadované pozice

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava
Ostatní čalouníci a příbuzní pracovníci - Mzdové ohodnocení: 14.000,- Kč až 22.000,- Kč (dle osobní výkonnosti)

Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví -   - Mzdové ohodnocení: 20000,-Kč - 23000 Kč

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

„ Střihač látek „ a „ Expedient „ (obě pozice jsou vhodné pouze pro muže , stačí ZŠ). Hrubá mzda cca 17 000,- Brutto + 

příspěvek na dopravu (podle místa bydliště – Cheb 300,- Kynšperk 620,- Sokolov – 1180,- ) + stravenky v hodnotě 100 ,-  ( 

45,- platí zaměstnanec 55,- zaměstnavatel, což je cca 1100,- k výplatě ). Pracovní doba pro střihače je: 6,00 – 14,30 a pro 

expedienta 7,00 – 15,30. Ženy se můžou exkurze také zúčastnit. Zaměstnávají i nezletilé.

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

stavební dělník - stačí ZŠ - zaučí, na stavby rozváží služebním autem, potřeba pouze dopravit se ráno do sídla

Průměrná mzda dělníků 22 000 čistého

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

operátor výroky - pro ZŠ bez praxe , čistá mzda 16-17 tisíc; vedoucí operátor - pro ZŠ s praxí, čistá mzda 18-19 tisíc; 

skladník - pro ZŠ s praxí, čistá mzda 18-19 tisíc, stravenky, příspěvek na dopravu, zajišťují dopravu z Aše a Sokolova 

vlastním mikrobusem.

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

dělnické profese - stačí ZŠ - brusič, lakýrník, kontrolor- první 3 měsíce hodinová mzda (1. měsíc hrubá mzda 130 Kč/hod., 

2. měsíc 140 Kč/hod., 3. měsíc 150 Kč/hod.), závodní stravování za 45 Kč/oběd, dále nabízí uplatnění i v administrativních 

a manažerských pozicích pro absolventy SŠ a VŠ, zajišťují dopravu ze Sokolova vlastním mikrobusem

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Pomocná síla v kuchyni v hotelu Hubert. Hrubá mzda 12 200,-Kč + osobní ohodnocení. Pracovní doba krátký, dlouhý 

týden.

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Uklízečka a pomocná síla v kuchyni -  Hrubá mzda 17 000,-Kč + osobní ohodnocení, pracovní doba od 8:00-16:30

Servírka, číšník - krátký dlouhý týden 20 000,- Kč + osobní ohodnocení

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Ostraha prodejen 

- úvazek na 6 - 12 hod / den

- vhodné i pro ČID

- práce na DPP po zaškolení možné HPP

- 90 Kč / hod.

- podmínka čistý rejstřík trestů

- výhoda - certifikát strážného , potravin. průkaz ( není podmínka )

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Pracovník pro čištění interiéru vozidel

- od 15 000 do 17 000 Kč/měsíc

-  Pracovní poměr na dobu neurčitou.

- Pracovní doba: Po-Pá 8:00-16:30hod. 

- Volné víkendy, osobní ohodnocení.

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 35601 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Uklízečka

- 12500 - 20 000,-Kč, + prémie až 2000

- pracovní poměr na dobu určitou

- pracovní doba dle zakázek, různé směny od 8 do 18:30

- úklid kanceláří, panelových domů, domácností, úklid ve výrobě

- základní + praktická škola

- čistý trestný rejstřík



Náborové exkurze - okres Sokolov

Datum Název firmy/zaměstnavatele Místo Čas Požadované pozice

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Pracovník do výroby - vhodné pro muže i ženy, mzda 15.500 - 16.500 Kč, příspěvek na dopravu, 3 směnný provoz

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

1)Pokojská, 2)číšník/servírka, 3)Kuchař(pomocný kuchař), 4)Pomocník v kuchyni( v hotelu, restauraci,) 5)šéfkuchař,

1) Jednosměnný provoz, od 14 000 do 18 000 Kč/měsíc Požadujeme: minimálně SOU vzdělání, polehlivost a časovou 

flexibilitu, týmového ducha, samostatnost, čistý trestní rejstřík, 

Nabízíme: Příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu, motivační ohodnocení, zaměstnanecké benefity (možnost 

využití fitness, relaxační služby apod.),

3)Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 18 hod. týdně, od 13 000 do 17 000 Kč/měsíc

2)Jednosměnný provoz, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 12 hod. týdně, od 80 do 100 Kč/hod, 

Podmínkou znalost minimálně 1 světového jazyka na komunikativní úrovni. Preferujeme jazykové znalosti: Německy, 

popř.Anglicky 

4)Jednosměnný provoz, Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Dohoda o provedení práce, minimálně 18 hod. týdně,od 15 000 do 

18 000 Kč/měsíc, Požadujeme: 

- praxe v oboru výhodou - dochvilnost, příjemné vystupování a schopnost týmové spolupráceHlavní odpovědnosti: příprava 

a výdej studených a teplých jídel, rautů, odpovědnost za svěřené suroviny a jejich skladování,

5)Jednosměnný provoz,od 25 000 do 32 000 Kč/měsíc, - vyučen v oboru kuchař, praxe v oboru výhodou,měsíční pracovní 

doba po dohodě,zaměstnanecké výhody,možnost odborného růstu

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Pomocný dělník - výroba dřevěných a překližkových obalů, stavební řezivo do 7m délky, palivové dřevo, kontakt Pavel Rok -  

724145318

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Dělník/ce pro výrobu a montáž součástek - Náplň práce: - montáž součástek - práce ve směnném provozu (ranní, 

odpolední, noční) Požadujeme: - manuální zručnost  Zaměstnanecké výhody: - zaměstnanecké benefity - flex den - 

stravenky - školení, mzda od 85 Kč/hod.

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Ostraha prodejen  

- úvazek na 6 - 12 hod / den

- vhodné i pro ČID

- práce na DPP po zaškolení možné HPP

- 90 Kč / hod.

- podmínka čistý rejstřík trestů

- výhoda - certifikát strážného , potravin. průkaz ( není podmínka )

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Montážní dělník elektronických prvků,

vhodné pro osoby bez vzdělání, od 18 000 do 26 000 Kč/měsíc, V současné době dvousměnný provoz, v budoucnu 

pravděpodobně třísměnný provoz

Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně, stravenky, 25 dní dovolené

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, Sokolov, tel.: 

724 613 921 - p. Pašava

Montážní dělník/dělnice - drobné montáže, opravy dílů, vhodné i pro osoby se zdravotním postižením (jedná se o sociální 

podnik, který zaměstnává 50% OZP), možnost zkrácených úvazků, individuální přístup, jednosměnný provoz, mzda od 18 

000,- Kč/měsíc



Náborové exkurze - okres Karlovy Vary

Datum Název firmy/zaměstnavatele Místo Čas Požadované pozice

Hotel Dvorana recepční - 12 hodinová směna (denní + noční), základní hrubá mzda 14900 + příplatky a odměny

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 356 01 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Pozice vhodné pro muže i ženy, poskytují příspěvek na dopravu, Montážní dělník: 3 směnný nebo nepřetržitý provoz (12 

hodin směna), ZŠ

Základní mzda:                                         15 800 Kč

Variabilní odměna:                                2 000 Kč

Příplatek za směnnost: 3 směnný provoz =         3 000 Kč, nepřetržitý provoz =         5 000 Kč

Manipulační dělník: 3 směnný provoz, SOU nebo ZŠ

Základní mzda:                                         16 800 Kč

Variabilní odměna:                                2 000 Kč

Příplatek za směnnost: 3 směnný provoz =         3 000 Kč

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 356 01 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Pokojská do hotelu. Čistá mzda 15 000,- Kč. Pracovní doba od 7:30 do 16:00, 1x za 14 dní soboty a neděle, jiný den v t 

ýdnu volno.  Hotel dostupný z MHD

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 356 01 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Ostraha prodejen 

- úvazek na 6 - 12 hod / den

- vhodné i pro ČID

- práce na DPP po zaškolení možné HPP

- 90 Kč / hod.

- podmínka čistý rejstřík trestů

- výhoda - certifikát strážného , potravin. průkaz ( není podmínka )

Kontakt přes: Krajská 

hospodářská komora 

Karlovarského kraje, Boženy 

Němcové 2042, 356 01 Sokolov, 

tel.: 724 613 921 - p. Pašava

Pracovnice do kuchyně

Náplň práce: vaničkování salátů, pečení pečiva, úklid, praní pracovních oděvů, opracování a kořenění masa. 

Mzda od 20 000 do 22 000 Kč/měsíc

Zkrácený úvazek, minimálně 36 hod. týdně

Jednosměnný provoz


