
 

 
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 

 

Průmyslový inženýr  
 
Vyznáte se v metodách průmyslového inženýrství, jste komunikativní a zodpovědná osoba s technickým myšlením a 

hledáte uplatnění ve stabilní a neustále se rozvíjející společnosti? Pak hledáme právě Vás! 
 
Pracovní nápl ň: 

- zavádění a rozvíjení metod štíhlé výroby 
- předkládání návrhů řešení a jejich realizace v praxi 
- definice a řízení projektů neustálého zlepšování 
- optimalizace výrobních a logistických procesů včetně analýzy stávajícího   
stavu 
- spolupráce s výrobními týmy a vedením společnosti 

 
Co byste m ěli spl ňovat: 

- VŠ - průmyslové inženýrství nebo odpovídající praxe 
- znalost leanu - metod štíhlé výroby 
- znalost problematiky normování práce 
- znalost snímkování a momentkového pozorování a jejich vyhodnocování 
- orientace v procesním inženýrství výhodou 
- praxe v oboru je výhodou 

 
Osobnostní p ředpoklady: 

- být asertivní, umět vyjednávat a argumentovat, 
- schopnost pracovat systematicky a samostatně na svěřeném úkolu, 
- schopnost analýzy a řešení problémů 
- myšlení v souvislostech 
- přesnost, pečlivost, zodpovědnost a důslednost 

 
Nabízíme: 

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

 
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. 


