Společnost ČEPRO, a.s., distributor pohonných hmot, hledá do svého týmu
absolventa VŠ technického oboru pro

SKLAD MSTĚTICE U PRAHY

TRAINEE PROGRAM - ABSOLVENT VŠ
O NÁS: Společnost ČEPRO,a.s. je jedním z nejvýznamnějších českých průmyslových podniků. Hlavním
posláním firmy je ochrana zásob Státních hmotných rezerv, velkoobchodní prodej pohonných hmot,
logistické služby v oblasti ropných produktů a provozování vlastní sítě čerpacích stanic EuroOil. Ke své
činnosti ČEPRO,a.s. využívá produktovodní síť s přímým napojením na rafinerie. Celkem 15 skladů má k
dispozici přes 600 nádrží s kapacitou větší než 1500 tisíc metrů krychlových. Produktovodní systém
umožňuje přímé čerpání a zásobování mezi jednotlivými sklady. Areály skladů tvoří velkoobjemové nadzemní
a podzemní zásobníky, manipulační nádrže, plnicí lávky automobilových cisteren, objekty pro stáčení a plnění
železničních cisteren či nezbytné technické zázemí včetně např. hasičské zbrojnice nebo laboratoře.

V RÁMCI TRAINEE PROGRAMU NABÍZÍME:






poznáte fungování významné české společnosti a skladu pohonných hmot Mstětice
seznámíte se s používanou technologií a provozem skladu (nádrže, armatury, čerpadla,
potrubní rozvody a jejich izometrie, čerpací režimy)
budete mít příležitost uplatnit teoretické znalosti ze školy v praxi, získáte praktické zkušenosti
a rozšíříte své znalosti – řešení skutečných problémů a realizace úkolů
po ročním úspěšném absolvování Trainee programu budete mít možnost postupu na vedoucí
pozice
v rámci plnění úkolů budete zajišťovat převážně tyto činností: obsluhu řídicích systémů
technologií skladu, koordinaci výdeje a příjmu pohonných hmot

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
VŠ vzdělání technického směru (vhodné pro procesní inženýrství, automatizace, strojní inženýrství,
chemické technologie); technický rozhled a zaměření; znalost práce na PC; řidičský průkaz skupiny
B; AJ pro čtení technické dokumentace; pečlivost, spolehlivost, pozitivní přístup, schopnost týmové
práce, komunikační a organizační dovednosti, ochotu učit se novým věcem a zájem o
sebevzdělávání

CO JSME PRO VÁS PŘICHYSTALI:




stabilní zázemí významné české společnosti
zajímavou a odpovědnou práci v profesionálním kolektivu na plný úvazek
s dlouhodobou perspektivou na vedoucích pozicích
širokou škálu benefitů - stravenky, 5 týdnů dovolené, sickdays, volnočasové poukázky,
příspěvek na penzijní připojištění, zvýhodněné ceny paliva a tarify u mobilního operátora

Kontakt: Nikola Plicková - HR Business Partner, nikola.plickova@ceproas.cz
Více informací na webových stránkách: https://ceproas.cz/o-nas/kariera

