
 

 
KOMPOZITNÍ PROFILY.  EPOXIDOVÉ  PRYSKYŘICE  A LEPIDLA . SENDVIČOVÉ PANELY  

 
Na Záhonech 1177 
686 04 KUNOVICE  
Česká republika 

tel: +420 572 433 711 
fax: +420 572 433 700 
email: 5M@5M.cz 

www.5M.cz 
IČO 46969250, DIČ CZ46969250 
LETOXIT® je ochranná známka 5M s.r.o. 

 Firma roku 2010 / Vítěz Krizi navzdory 2010 / Inovační firma Zlínského kraje 2009 
 Certifikace ISO 9001 / Certifikace AS 9100 / Člen Moravského leteckého klastru / Člen Czech Space Alliance 

 
Český výrobce a distributor špičkových produktů v oblasti kompozitních materiálů, sendvičových panelů, 

průmyslových pryskyřic a lepidel, výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, vypisuje 
výběrové řízení na pracovní pozici 

 
 

Kontrolor-laborant  
 
 
Pracovní nápl ň:  
 

• provádí vstupní kontrolu surovin a materiálu dle předepsaných norem a postupů,  
• provádí výstupní kontrolu výrobků v zadaném výrobním procesu,  
• odebírá, zkouší a hodnotí vzorky surovin a výrobků, 
• provádí záznamy o kontrole a vystavuje atesty kvality, 
• kontroluje výrobky během vlastní výroby a po zhotovení, 
• vyhodnocuje výsledky kontrol a zpracovává je do kontrolních protokolů, 

 
Požadavky:  
 

• SŠ nebo VŠ chemického zaměření 
• Základní orientace v chemické laboratoři 
• Základní orientace ve výkresové dokumentaci 
• Samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita,  
• Práce na PC - znalost MS Office,  
• Důslednost a schopnost dotahovat věci do konce 

 
Nabízíme: 
 

• dlouhodobou spolupráci 
• sick days 
• příspěvek na stravování 
• pružná pracovní doba 
• firemní akce 
• výhodné telefonní tarify pro Vás i Vaše rodinné příslušníky a blízké 
• zajímavou práci 
• dobré finanční ohodnocení 
• příjemný pracovní kolektiv 
• možnost dalšího vzdělávání 

 
 
 
V případě, že Vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný 
životopis. Do předmětu mailu prosím uveďte název pozice. 
Kontakt: Mgr. Luděk Krystýn, HR Manager, email: ludek.krystyn@5M.cz, tel: 572 433 716. Veškeré Vámi 
zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu dále 
šířeny. 
 


