
 
 

 
 
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, hledá 

KEY USER BYZNYS 

Hlavní náplň práce:  

- Spolupráce na koncepci, inovacích, zavádění a fungování ERP systému, návrh software 
řešení přijatých požadavků, 

- koordinace interních systémových procesů s IT a projektovými týmy, 
- monitoring kvality kmenových dat, dodržování firemních procesů, zavádění nápravných 

opatření, 
- analýza a spolupráce na opravách chyb v prostředí ERP systému, 
- analýza uživatelských požadavků a podnikových procesů vztahujících se k ERP systému, 
- prosazování nezbytných procedurálních a organizačních změn v koordinaci s příslušnými 

zodpovědnými osobami, 
- školení zaměstnanců pro užívání ERP systému, 
- správa koncových stanic s OS Windows 7 a Windows 10 – v případě zástupu za správce ICT, 
- správa MS Exchange – v případě zástupu za správce ICT, 
- správa Windows server 2008, 2012 – v případě zástupu za správce ICT. 

Pozice vyžaduje: 

- Orientace v ERP systémech (IS Byznys výhodou), 
- analytické dovednosti, ekonomické myšlení, znalost prostředí výrobní firmy, znalost toků 

v materiálovém hospodářství, 
- výborné prezentační dovednosti, 
- výborné organizační a koordinační schopnosti, 
- znalost MS Visual Foxpro 9.0, znalost objektového programování výhodou, 
- znalost Transact jazyka MS-SQL – znalost databázového návrhu, 
- SQL Reporting Services, SQL Management Studio, Visual Studio, 
- základní znalost Linux, 
- znalost virtualizace VM Ware, 
- pokročilá znalost MS Office. 

 
Nabízíme: 

- stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 
- dlouhodobý pracovní vztah, 
- příjemný pracovní kolektiv, 
- zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 
- příspěvek na stravování, 
- sick days, 
- zajímavé firemní akce, 
- možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání, 
- flexipassy, 
- příspěvek na životní pojištění.  

 

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. 


