Volné pracovní místo

Procesně-výrobní manažer

Co nabízíme?

Pokud máte vysokoškolské vzdělání
strojního, elektrotechnického,
chemického nebo podobného
zaměření a znáte technické normy....

Pozici v dynamickém a soudržném týmu v přátelském prostředí...
Také pozici, která nabízí výzvy a zahrnuje plnou účast na
projektech s potenciálně velkým dopadem na naše podnikání,
častou komunikaci v rámci týmu i mimo něj, úzkou spolupráci
s menežmentem, kontakt s lidmi z různých zemí a kultur...

Chtěli byste být členem nadnárodní
společnosti...

Co bude Vaším úkolem?

Mluvíte anglicky a rozumíte
průmyslovému prostředí…

Jako od procesně - výrobního manažera od Vás očekáváme, že
budete:

Jste orientovaný na cíl, se schopností
analyticky myslet, máte týmového
ducha a jste vždy připraven řešit
problémy...
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POKUD ANO, ZŘEJMĚ MÁTE ZÁJEM O
POZICI PROCESNĚ – VÝROBNÍHO
MANAŽERA VE VÁPENCE MOKRÁ.

•
•
•

řídit a koordinovat zaměstnance v rámci výrobního
procesu v zájmu zabezpečení očekávaní z hlediska
kvality, množství a nákladů a snažit se zabezpečit
neustálé vylepšování procesů;
řídit procesy v zájmu zabezpečení požadavků zákazníků
z hlediska kvality, včasnosti dodávky a množství;
dávat návrhy na zlepšení výrobních zařízení a údržby
strojů;
ověřovat, zda jsou všechny rizika řízena a zohledněna
před implementací jakékoliv změny v procesu;
stanovit parametry pro správné fungování výrobních
procesů v rámci závodu;
zaznamenávat celkový výrobní tok, dělat analýzy a
navrhovat nápravné aktivity;
zajištění kalkulace za účelem analýzy a zhodnocení
výkonnosti zařízení a systémů;
příprava výrobních plánů v souladu s předpovědí
prodeje;
zajišťovat evidenci a činnosti ve výrobním modulu SAP;
zabezpečit činnosti oddělení v rámci certifikovaného
systému podle ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005.

Je to něco pro Vás?
Hledáme technicky zdatnou osobu (s vysokoškolským
vzděláním ve strojním, elektrotechnickém, chemickém oboru
nebo ekvivalent), která má praxi ve výrobním závodě. Jsme
přesvědčeni, že pozice je určena pro uchazeče, který má dobré
organizační a manažerské dovednosti, analytické myšlení a
schopnost řešit problémy. Hledáme uchazeče, který má
výborné komunikační schopnosti, schopnost rozumět výrobním
procesům, dokáže pracovat s lidmi na všech úrovních. Ideální
kandidát je také schopný vést tým.

Pokud splňujete výše uvedené požadavky a chtěli byste se zúčastnit výběrového řízení na uvedenou pozici, zašlete
svůj životopis na

job@carmeuse.sk.
V případě potřeby doplnění informací kontaktujte: Diana Barthová +421 587862290
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. Mokrá 359, CZ-664 04 Mokrá

