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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 

 

SPECIALISTA SYSTÉMU ÚDRŽBY 
 
Pracovní náplň:     

 Vedení, aktualizace a archivace dokumentace budov, strojů a zařízení,  
 Systematizace dat, 
 zástup za vedoucího, 
 plánování oprav výrobních strojů a zařízení s ohledem na technické problémy a požadavky na 
výrobní plány, plánování odstávek strojů, 
 plánování nákladů na údržbu na dané období, 
 práce s technickou dokumentací a udržování její aktuálnosti, 
 provádění analýzy poruch a navrhování technických opatření,  
 Sledování lhůt revizí, zajištění revizí vyhrazených technických zařízení, ručního elektrického 
nářadí a odstraňuje závady z revizí, 
 Záznamy podnětů pro preventivní, prediktivní a proaktivní údržbu, 
 Zajištění náhradních dílů, záznamy o příjmech a výdajích skladových zásob, 
 Vypracovávání potřebných dokumentů, 
 zajištění údržby a koordinace servisu a opravy strojních zařízení a budov, 
 zavádění a uplatňování TPM, 
 Navrhuje, řeší a vypracovává funkční specifikace nových zařízení (stroje / budova), 
 zodpovědnost za udržování strojů v dobrém stavu a se správným nastavením, 
 řešení poruch na lince, 
 zlepšování procesů, 
 zabezpečení údržby a opravy výrobního i nevýrobního vybavení,  
 zajištění plynulé výroby, kvality a dodržování bezpečnostních zásad,  
 Zabezpečení oprav údržbového charakteru na budovách. 

 

Požadujeme: 
 SŠ nebo VŠ technického směru, 
 Praxe v oblasti strojní údržby a údržby a správy budov, 
 Znalost a orientace v technické/výkresové dokumentaci, 
 Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
 Kreativnost, komunikativnost, důslednost, 
 Řidičský průkaz sk. B, 
 Znalost anglického jazyka A2, 
 Vyšší znalost údržbářských SW (evidence, vyhodnocování), 
 Pokročilou znalost práce na PC, 
 znalost stavby a provozu strojů, 
 Logické uvažování a schopnost řešit technické problémy, 
 všeobecná znalost výrobních procesů, 
 všeobecná znalost a orientace v technologiích, 
 znalost příslušné legislativy a norem, 
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Nabízíme:  
 stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 
 velmi zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 
 telefon, notebook, 
 příspěvek na stravování, 
 pružnou pracovní dobu, 
 homeoffice, 
 zajímavé firemní akce, 
 sick days, 
 dlouhodobý pracovní vztah, 
 možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání. 

 

Termín nástupu dohodou. 
 
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. 


