
 
 

 

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 

 
DISPONENT PŘEPRAVY 

Náplň práce: 

 Plánování a organizování přeprav, 
 sjednávání přepravních a platebních podmínek, 
 odpovědnost za sestavení harmonogramu nakládek, 
 komunikaci s ostatními odděleními (výroba, příprava výroby, kvalita), 
 koordinace nakládek/vykládek s dopravci a skladem, 
 vystavování dodacích listů a CMR, doplňování dodacích adres k položkám, 
 komunikovat se skladem, určovat priority nakládky/vykládky, 
 kalkulace cen přepravy + aktivní komunikace se zákazníky, 
 v případě potřeby pak vyhledání nových autodopravců, vyjednání podmínek spolupráce, 
 zodpovědnost za organizaci přepravy na základě požadavků ze strany zákazníků, 
 procesování dokumentů k jednotlivým přepravám, 
 zajištění a vyřízení dokumentů nutných k proclení zboží a doručení zásilek, 
 kontrolování dodržování termínů. 

 
 Kvalifikační požadavky: 

 min. SŠ vzdělání, 
 uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, webové aplikace), 
 komunikativní znalost AJ slovem i písmem (komunikace se zahraničními partnery), 
 praxe na pozici disponenta výhodou, 
 technické myšlení výhodou, 
 zkušenosti s výrobní firmou výhodou, 

 
Osobnostní požadavky: 

 Logické myšlení, práce navazuje na činnosti dalších oddělení v naší společnosti, 
 mít rád výzvy a nepodléhat stresu - vše se dá zvládnout, 
 být pečlivý a chtít vše dotáhnout do konce - prostě všichni máme rádi termíny, 
 umět se rychle rozhodnout, 
 komunikativní a proaktivní osobnost, 
 schopnost analytického myšlení a nadhledu nad situací, 
 Zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, 

 
Nabízíme: 

 Práci v prostředí rozvíjející se společnosti 
 možnost seberealizace - každá iniciativa je vítána, 
 Příjemný pracovní kolektiv 
 Závodní stravování, zapojení do firemní mobilní sítě 

 Firemní akce 

 Příspěvek na životní pojištění  

 Zvýhodněné půjčky zaměstnancům 

 Pružná pracovní doba 

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. 


