
Tvořte budoucnost letectví 
 

Využijte těchto příležitostí: 

• CNC obráběč kovů 
• Letecký mechanik 
• Zámečník drobných detailů 
• Svářeč v letectví 
 

GE Aviation Czech je jediná společnost v České republice, která vyvíjí, vyrábí a prodává 

turbovrtulové motory. 

 

S nadšením pokračujeme v tradici českého leteckého strojírenství. Každý motor 

upravujeme speciálně pro konkrétní letadlo. Ty nejdůležitější součástky motoru vyžadují 

precizní ruční práci, proto klademe velký důraz na detail. 

  

 

HR oddělení Anton Ďuriš, 725 573 907, anton.duris@ge.com. 

GE Aviation Czech 



CNC obráběč kovů 
- Práce na strojích CNC Masturn, Mazak 
- Seřízení a kontrola vyrobených dílů 
- Přesná výroba dílů pro letecký průmysl dle výrobní 
dokumentace 
- Práce ve vícesměnném provozu 
- Nástupní mzda: 26.000 – 35.000 Kč 
 

Letecký mechanik  
- Odborná instalace (montáž/demontáž) letadlových celků 
či dílů na zkušebním boxu 
- Provádění odborných přípravných prací před montáží a 
demontáží 
- Obsluha zařízení sloužících k provádění zkoušek a seřízení 
leteckých motorů 
- Výměny / seřizování přístrojů a agregátů leteckých motorů 
- Provádění údržby a technologických a zkušebních zařízení 
- Spolupráce na výzkumných a vývojových pracích 
- Nástupní mzda: 21.000 – 30.000 Kč 
 

Zámečník drobných detailů 
- Obsluha vrtacích a závitořezných strojů 
- Provádění obraběčských prací na základě výkresové 
dokumentace a požadavků 
- Provádění operací s ručními bruskami 
- Provádění oprav dílů pro strojní zařízení 
- Provádění jednoduchých povrchových úprav (praní, 
čištění, pískování, ochrana proti korozi) 
- Kontrola rozměrů a povrchové úpravy dílů dle výkresové 
dokumentace 
-  Nástupní mzda: 21.000 – 34.000 Kč 
 

Svářeč v letectví  
- Provádí komplexní odborné práce při svařování metodou 
TIG, MIG 
- Provádí komplexní svářečské práce obalovanou 
elektrodou, plamenem a bodování 
- Spolupracuje s technologem svařování při stanovení 
parametrů procesu. Podílení se na inovaci přípravků ke 
svařování 
-  Nástupní mzda: 27.000 – 35.000 Kč 

Benefity naší společnosti 
 
- Měsíční prémie ve výši až 15% 
- 13. plat ve výši až 5% ze základního hrubého ročního příjmu 
- 5 týdnů dovolené a až 2 dny navíc v závislosti na počtu odpracovaných let 
- Sick days – dny zdravotního volna v případě náhlé zdravotní indispozice 
- Plně hrazené stravenky v hodnotě 100 Kč/den 
 

www.geaviation.cz 


