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Trainee v oblasti Projekce 

Studuješ technickou vysokou školu a přemýšlíš o tom, že si najdeš práci, která se přizpůsobí 

Tvému rozvrhu? Chceš se v oblasti techniky více rozvíjet, zjistit, o čem je praxe a získat cenné 

zkušenosti do budoucna? 

Jsme MONTS - patříme mezi největší evropské výrobce strojů a zařízení pro zpracování 

živočišných odpadů. Jsme zavedenou firmou s nadnárodní působností, která nabízí kompletní 

služby – od zpracování výkresů přes výrobu až po montáž u zákazníka. 

Jsme stabilní rodinná firma z Hradce Králové, která již přes 20 let vyváží své produkty do celé 

Evropy. Je za námi tradice a láska ke strojírenství. 

Proč je práce u nás unikátní příležitostí? 

Jsme společnost, která nabízí produkty šité na míru zákazníkovi. Buď u toho, kdy se jedná se 

zákazníkem o tom, jak linka bude vypadat, co musí všechno umět, a pomáhej nám při zpracování 

projektu. 

Co se u nás naučíš? 

 Rozlišovat jednotlivé typy strojů, které mohou tvořit linku na zpracování živočišného odpadu. 

 Jejich technické parametry. 

 Kreslení návrhů v Solidworks. 

 Upravovat výkresy dle zadání vedoucího. 

 Pracovat s výkresovou databází PDM. 

 Práci v týmu projektantů. 

A jakého kandidáta / kandidátku hledáme my? 

Jedná se o ryze technickou pozici, proto musíš studovat tuto oblast na VŠ. Pokud umíš 

mluvit anglicky nebo německy, je to velkou výhodou, protože většina našich zákazníků je 

ze zahraničí. Tuto práci nelze vykonávat na dálku, proto alespoň 1 volný den (ideálně 2-3 

dny), kdy bys mohl/a přijít k nám do kanceláře. Musíš být hlava otevřená, mít chuť se učit 

a být proaktivní. Nebát se ptát a zjistit si informace, pokud je ke své práci potřebuješ. 

A co za to? 

Unikátní možnost se setkat s oborem, který není v ČR tak rozšířený. Je ale hodně 

zajímavý, je strojírenský s přesahem do chemie i stavebnictví. Práce je samozřejmě 

zajímavě finančně hodnocená. 

Co je naším cílem? 

Získat parťáka, kterému můžeme předávat know-how a po úspěšném ukončení studií jej 

i zaměstnat na hlavní pracovní poměr.  


