
SERVISNÍ  a MONTÁŽNÍ TECHNICI TECHNOLOGIE  
bioplynových stanic 

 

V České republice a na Slovensku vybudoval český agriKomp bezmála 100 bioplynových 

stanic o výkonu až 2 MW. Pro spolehlivost a kvalitu naší techniky hovoří zejména to, že 

všechny důležité díly našich bioplynových stanic sami vyvíjíme a vyrábíme. V loňském 

roce jsme oslavili již 10 let působení firmy na trhu, kde představujeme stabilního a 

spolehlivého partnera pro naše zákazníky v inovativní oblasti obnovitelných zdrojů. 

● Máte zkušenosti z oborů mechanika, elektro nebo podobného či jste prostě jen šikovní, 

manuálně zruční a chcete v těchto oborech získat nové zkušenosti?   

● Hledáte rozmanitou práci, při níž se určitě nebudete nudit, při níž byste mohli být 

kreativní a akční? 

● Jste aktivním řidičem a nevadí vám časté výjezdy po celé České republice? 

Právě pro Vás máme místo SERVISNÍHO anebo MONTÁŽNÍHO TECHNIKA 

bioplynových stanic na hlavní pracovní poměr v pohodovém týmu kolegů servisních 

techniků v naší perspektivní společnosti. 

Ti se Vám budou maximálně věnovat při zaškolení. Práce moderními technologiemi  je velice 

pestrá a vyžaduje hodně znalostí, Vaše know-how se při práci u nás podstatně zvýší.  

S kolegy budete vyjíždět na servis k našim zákazníkům, které máme v celé České 

republice, ovšem Vaší cílovou destinací budou zejména kraje Pardubický a 

Královéhradecký. Sídlíme sice ve Střelicích u Brna, ale na firmě sedět nezůstanete, na 

cestách strávíte většinou celý týden.  

Pro Vás bude centrála naše odloučené servisní pracoviště v obci Chotěvice v okrese 

Trutnov. 

Výsledkem Vaší práce, kterou náležitě odměníme, budou dobře fungující technologické 

celky jako míchadla, separátory, dávkovače biomasy nebo skladovací jímky, jež jsou 

součástí velkého kolosu zvaného bioplynová stanice a v neposlední řadě také spokojený 

zákazník! 

U nás dostanete také stravenky, možnost využít sick days a účastnit se firemního 

vždělávání. 

Nastoupit můžete klidně hned! 

Podrobnější informace o pozici Vám rád poskytne kolega Ondřej Mikeš, tel.: 

+420 724 095 081. 

 


