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Ident. č.: DE 125 137 385        DIČ:5321/5745/0076 

 
Všechny naše obchody vycházejí ze Všeobecných obchodních podmínek, které Vám na přání zašleme. Pro speciální činnosti, které se nezabývají nakládáním s těžkým 
zbožím, platí ADSp (Všeobecné německé spediční podmínky) v aktuálním znění, s výjimkou č. 29 ADSp. Dále sahající pojištění uzavíráme jen na zvláštní písemnou žádost. 
Místo plnění a místně příslušný soud pro obě části smlouvy, včetně šekových a směnečných žalob, je  Hagen. 

 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail: riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Domovská stránka: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Jednatel: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Amtsgericht Hagen 
Bankovní spojení: 
Deutsche Bank, Hagen (bank. kód 450 700 02) Č. konta: 635 7800 
Sparkasse, Hagen   (bank. kód 450 500 01) Č. konta: 104 900 202 
 

 

Strojní zámečník/mechatronik (m/ž)  

Mechanik údržby (m/ž) 

Pro posílení našeho týmu hledáme k okamžitému nástupu strojní zámečníky a mechatroniky a 

pracovníky údržby (m/ž). 

Naše současné projekty jsou zvedací a přepravní práce a montáže strojů a zařízení v oblasti 

techniky umělých hmot, stěhování firem v tuzemsku i zahraničí i krátkodobá staveniště do tří 

dnů.  

Naší každodenní činností je zvedání, přemísťování, demontáž a montáž zařízení a strojů v 

oblasti těžkých montáží po celém světě.  

Váš profil: 

 

Máte ukončenou profesní kvalifikaci jako strojní zámečník (m/ž), mechatronik v oblasti stavby 

zařízení (m/ž), pracovník údržby (m/ž) nebo ve srovnatelné profesi. 

Vlastníte řidičský průkaz třídy B (výhodné, pokud zahrnuje i přívěs). 

 

Výhodou jsou následující schopnosti: 

 Nutná je schopnost pracovat ve výškách 

 Ochota cestovat  

 Znalosti konstrukce strojů a zařízení v oblasti techniky umělých hmot.  

 Zkušenosti v údržbě  

 Schopnost týmové spolupráce i samostatná a spolehlivá práce 

Vítány jsou zkušenosti s obsluhou hydraulických a transportních systémů a znalost angličtiny. 

Nabízíme Vám jisté pracovní místo s pestrou pracovní náplní na plný úvazek s platem 

odpovídajícím výkonu a poskytneme Vám možnost další průběžné kvalifikace.  

V případě zájmu o dlouhodobé zaměstnání u nás se budeme těšit na Vaše písemné podklady, 

které nám zašlete poštou nebo e-mailem. 

 

Stejně tak nás potěší Váš telefonát.  

 

  



 
 
 

RIEDL & STÖCKER GMBH 
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SVG-Certifikace DIN EN 9001:2000 

  

 
 
 
 
ID-Nr.: DE 125 137 385        St.-Nr.:5321/5798/1673 

 
Allen unseren Geschäften liegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde, die wir Ihnen auf Wunsch übersenden. Für speditionelle Tätigkeiten, die nicht die 
Behandlung von Schwergut zum Gegenstand haben, gelten die ADSp, neueste Fassung, mit Ausnahme von Ziffer 29 ADSp. Weitergehende Versicherungen schließen wir nur 
auf besonderen schriftlichen Auftrag ab. Erfüllungsort und Gerichtsstand- auch für Scheck- und Wechselklagen- ist für beide Vertragsteile Hagen. 

Hochofenstraße 12 
D-58135 Hagen 
E-mail:riedl-stoecker@riedl-stoecker.com 
Homepage: www.riedl-stoecker.com 

 
 
Telefon: 02331/94090 
Telefax: 02331/940944 

Geschäftsführer: 
Steffen Wolf 

HRB 2595 Amtsgericht Hagen 
Bankverbindung: 
Deutsche Bank,Hagen(BLZ 450 700 02)Kto.-Nr. 635 7800 
Sparkasse,Hagen   (BLZ 450 500 01) Kto.-Nr. 104 900 202 
 

 

 

Kontakt: 

Riedl & Stöcker GmbH 

Pan Thomas Klein 

Hochofenstr.12 

58135 Hagen 

Telefon: +49-2331-94990 

E-mail:   t.klein@riedl-stoecker.com  

 

Riedl & Stöcker GmbH 

Paní Petra Wolf 

Zeitzer Straße 3a 

04442 Zwenkau 

Telefon: +49-3420332740 

E-mail:   riedl-stoecker-leipzig@riedl-stoecker.com  

 


