
Společnost ALLGARD CZ s.r.o. se sídlem ve Šternberku u Olomouce 
hledá nového kolegu na důležitou pozici. 
 
Jsme rodinná, obchodně-výrobní firma, která je spolehlivým partnerem našim zákazníkům, hledá 
řešení jejich požadavků v oblasti protikorozní ochrany a aplikace nátěrových hmot, kvalitně, rychle a 
včas dodává podle jejich potřeb. Dělá nám radost spokojený zákazník, pro kterého chceme být 
oporou. 
 
APLIKÁTOR NÁTĚROVÝCH HMOT A STŘÍKANÝCH IZOLACÍ 
 
 
Hledáme někoho, kdo: 
 

• nečeká jenom na úkoly od vedoucího, vidí sám různé situace a jde je řešit 
• hledá výzvu, má dobrý pocit, když práce „odsýpá“ a je dodělaná, a navíc ho to baví 
• je týmový hráč 
• je ochoten vycestovat s aplikačním týmem i mimo svůj region 

 
POKUD MÁTE RÁDI PRÁCI, KDE JE ZA VÁMI NĚCO VIDĚT, PAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS! 
 
Co k této práci bezpodmínečně potřebujete: 
 

• řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič 
• prokazatelné výsledky z minulosti (zaměstnání, brigády, zájmová činnost, ...) 
• logické myšlení, řemeslnou zručnost, pracovitost 
• orientaci na výsledek práce 
• ochota naučit se a zdokonalovat se ve stříkání polyuretanové izolace a hydroizolace 
• fyzickou zdatnost 
• slušné vystupování 
• časovou flexibilitu 
 

Co je výhodou:  
 

• orientace ve stavebnictví  
• znalost provádění aplikace stříkané PUR izolace a hydroizolace 
• praxe v oboru izolatérství, lakýrnictví, stavebnictví 
• řidičský průkaz skupiny C a E 

 
Vše ostatní Vás rádi naučíme! 
 
Co nabízíme? 
 

• až 60 000Kč/měsíc v závislosti na zkušenostech a pracovních výsledcích 

• smlouvu na HPP 
• velmi zajímavou práci s možností podílet se na rozvoji divize  
• vlastní seberealizaci a osobní i kariérního růst 
• možnost pracovat a komunikovat přímo s majiteli firmy a podílet se na chodu dané části 

firmy vlastními nápady  
• zázemí stabilní rodinné firmy s mnohaletým působením v oboru 
• férovou a motivující mzdu za dobře, rychle a správně vykonanou práci 
• možnost ovlivňovat výši své mzdy svými výsledky, ne nějakou „mzdu podle tabulky“ 
• příspěvek na stravování 

 
Zaujali jsme Vás? 
 
Pošlete nám životopis na martin.vyroubal@allgard.cz, anebo víte co? Raději nám rovnou zavolejte na 
tel. 739 715 686 a můžeme si společně nezávazně promluvit. Těšíme se na Vás! 
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