
 
 

SERVISNÍ MECHANIK STROJŮ JCB 
 

Popis práce: 
• Pravidelné servisy stavebních strojů 
• Zjišťování a odstraňování závad 
• Komunikace se zákazníky osobně i po telefonu 
• Práce s PC 

Požadujeme: 
• Vyučení v oboru: opravář stavebních nebo zemědělských strojů, mechanik, 

automechanik, autoelektrikář nebo v blízkého oboru 
• Dobrá znalost hydraulických systémů 
• Specializace elektronika – výhodou 
• Manuální zručnost a spolehlivost 
• Schopnost učit se novým věcem a dále se rozvíjet ve svém oboru 
• Praxe v oboru - výhodou 
• Řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič 
• Znalost práce na PC - výhodou 

 
Nabízíme: 
• Práce v mezinárodní společnosti 
• Výborné finanční podmínky  
• Pracovní doba od pondělí do pátku (7:00 – 15:30 hodin) 
• 5 týdnů dovolené 
• Zaškolení na pozici a následná odborná produktová školení 
• Příjemné pracovní prostředí se skvělým kolektivem a moderními technologiemi 

Místo pracoviště: 
• Královehradecký kraj 

 
Termín nástupu: 
• IHNED nebo dohodou 

 
Společnost TERRAMET, spol. s r.o., výhradní prodejce strojů značky JCB pro Českou 
republiku, dodává již přes 30 let na český trh široký sortiment stavební, manipulační a 
průmyslové techniky. TERRAMET, spol. s r.o. je součástí rakouské skupiny TERRA, 
která provozuje 33 poboček v 13 zemích střední a východní Evropy. 

 
Kromě prodeje nových a použitých strojů zajišťujeme na šesti pobočkách po celé ČR 
záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a příslušenství. 

 
Nedílnou součástí nabídky služeb je půjčovna stavebních strojů. 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu nebo rovnou 
volejte: 
 
Martina Klírová 
HR & Marketing Manager 
+420 702 154 077 
m.klirova@terra-world.com 
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