
 

 
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 

 
Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, zabývající se vývojem a výrobou kompozitních a 
sendvičových materiálů pro letectví, kolejovou dopravu a průmysl, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 

 

 
KONSTRUKTÉRA/KU 

 
Náplň práce: 

 

• provádění konstrukčních a vývojových prací výrobků, 

• navrhování a realizace nových konstrukčních řešení forem, jednoúčelových zařízení a přípravků, 

• řízení výkresové dokumentace, 

• provádění technických výpočtů, analýzy navrhovaných řešení. 
  
Požadujeme:  

 

• VŠ vzdělání v oboru stroje a zařízení, strojírenská technologie,  

• znalost konstrukčního programu Inventor, práce na PC (MS Office, internet atp.), 

• ovládání AJ – technického sousloví, 

• řidičský průkaz skupiny B, 

• kreativní přístup k řešeným problémům, 

• organizační a komunikační dovednosti, 

• ochota učit se novým věcem, 

• praxe na obdobné pozici výhodou. 
 

Nabízíme: 

 

• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 

• dlouhodobou spolupráci, 

• zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

• příspěvek na stravování, 

• pružnou pracovní dobu, 

• zajímavé firemní akce, 

• sick days, 

• účast na náročných projektech pro domácí i zahraniční zákazníky, 

• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu, 

• finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

• příjemný pracovní kolektiv. 
 

 

V případě, že Vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis 
v českém jazyce. 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. 


