
 
 

 

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 

 

TECHNOLOG 

Náplň práce 

 zpracovává technologické předpisy, kapacitní normy a podklady pro cenové kalkulace, 
 kompletuje konstrukční dokumentaci k výrobkům (modely, kusovníky, výkresy), 
 sestavuje technologickou dokumentaci (postup výroby, seznam nářadí a pomůcek, parametry 

výrobních procesů, postup kontrolních činností), 
 analyzuje příčiny odchylek ve výrobním procesu a navrhuje opatření na jejich eliminaci či 

odstranění, 
 řídí technické přípravy změn sortimentu a zavádí nové výrobky a technologie, 
 pravidelně dohlíží na dodržování technologické kázně ve výrobě, 
 předává informace příslušným pracovníkům, 
 školí obsluhující personál v případě inovace technologie, 
 pracuje v souladu s platnou vnitropodnikovou dokumentací, 
 sleduje vývoj v oblasti kompozitních materiálů a technologií, 
 práce v týmu i samostatně, 

 
Požadujeme:  

 VŠ vzdělání v oboru strojírenské nebo chemické technologie,  
 Znalost práce na PC / MS Windows, MS Excel, internet, … /, 
 Znalost AJ, 
 Znalost technologií výroby kompozitních materiálů (RTM, laminace, prepregová výroba, lepení 

…) výhodou 
 Znalost základních materiálů pro výrobu kompozitních materiálů výhodou 
 Organizační a komunikační dovednosti, 
 Řidičský průkaz skupiny B, 
 Ochota učit se novým věcem, 
 Základní znalost AutoCad (Inventor, Mechanical), případně jiného modelovacího nástroje, 
 Praxe na obdobné pozici, 
 Samostatnost, 
 Komunikativnost. 

 

Nabízíme 

 Práci v prostředí rozvíjející se společnosti 

 Příjemný pracovní kolektiv 
 závodní stravování, zapojení do firemní mobilní sítě 

 Firemní akce 

 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. 


