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Přidejte se k nám...
Zemědělství, v němž se strojírenská společnost OPaLL-AGRI, s.r.o. před více něž 

dvaceti lety rozhodla podnikat, patří k nejzajímavějším a zároveň nejstabilnějším 
oborům na trhu. Uplatnění v různých odvětvích procesu výroby zemědělských strojů, 
od konstrukce až po závěrečnou expedici, naleznou absolventi různých oborů škol 
vysokých, středních i učilišť. Nejen technologická vyspělost firmy, ale i přívětivý přístup 
k zaměstnancům a příjemné pracovní prostředí dělá z OPaLL-AGRI, s.r.o. společnost, 
v níž stojí za to pracovat.
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kontakt

Kontakt
OPaLL-AGRI, s. r.o.
Hertice 7
747 55 Dolní Životice

tel.: +420 553 786 165
e-mail: info@opall-agri.cz
web: www.opall-agri.cz

Pluh patří ke klíčovým 
produktům společnosti 

OPaLL-AGRI. Zároveň je jedním 
z nejnáročnějších zemědělských 
strojů na technologické 
zpracování materiálů.

vystavený výrobek 
» VYRÁBÍME U NÁS «

o nás...

Strojírenská výroba je 
jedním z nejzajímavějších 

průmyslových odvětví, především 
díky tomu, že díky moderním 
technologiím vytváří ze 
surových materiálů komponenty 
a funkční celky, se kterými se 
setkáváme prakticky na každém 
kroku. Snoubí-li se moderní 
strojírenské postupy s myšlenkami 
udržitelného a perspektivního 
zemědělství, vznikají pod rukama 
zkušených pracovníků zemědělské 
stroje té nejvyšší kvality, nesoucí 
značku OPaLL-AGRI. Vzhledem 
k tomu, že zemědělství je i díky 
velkému dotačnímu zajištění, 
jedním s nejstabilnějších 
odvětví ekonomiky, může 
se i firma OPaLL-AGRI s.r.o. 
pochlubit stabilním růstem 
ekonomických ukazatelů 
a především předvídatelným 
a vstřícným chováním vůči 
svým zaměstnancům. Za 
několik posledních let tak byla 
vybudována nejen moderní 
pracoviště vybavena vyspělými 
technologiemi, ale také kvalitní 
sociální zázemí pro zaměstnance. 
Dnes tak firma patří nejen 
k evropské špičce v oboru výroby 
zemědělských strojů, ale také 
k perspektivním zaměstnavatelům 
pro širokou řadu pracovních pozic 
různých oborů.

Práce u nás má smysl!
Vyrábíme koncový produkt – zemědělskou 
techniku, na němž se od samotného počátku 
podílí široký tým rozličných profesí a vnáší do 
něj své myšlenky a um.
Nabízíme tak zajímavou práci pro všechny, 
kteří chtějí realizovat své sny o dobré práci 
a spokojeném životě.

V rámci služebních cest navštěvují naši pracovníci 
mnohá zajímavá místa světa. Obsazujeme pres-
tižní světové veletrhy a naše stroje exportujeme 
i do vzdálených zemí Asie či subsaharské Afriky.

Díky neustálému vývoji a inovacím se nám 
daří vyrábět zemědělské stroje té nejvyšší  
kvality s vysokou užitnou hodnotou pro ze-
mědělce.
Za naší práci pro rozvoj zemědělství sklízíme 
ocenění na prestižních světových výstavách.

Chcete se stát součástí 
našeho týmu?

Kontaktujte naše personální  
oddělení:

prace@opall-agri.cz


