
 
 

 

 
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 

PROJECT MANAGER 

Hlavní náplň práce:  

 Zodpovědnost za řízení a realizaci projektů v souladu s projektovým řízením, 

 Řízení projektu od „A do Z“, tedy od komunikace s vývojem, po zavedení do série až po „end of life“, řízení 

změn na sériových projektech,  

 Vedení projektového týmu – výroba, kvalita, logistika, engineering a další, 

 Vedení hned několika interních projektů zároveň (široké zaměření projektů – od oblasti výroby, logistiky, 

obchodu, nákupu, až po kvalitu a finance), 

 Řízení implementace nových výrobních projektů do výroby, 

 Zpracovávání detailního harmonogramu s milníky projektu, dílčími plněními a jednotlivými 

zodpovědnostmi včetně jejich plnění, kontrola průběhu, při zpoždění zakázky návrh nápravných opatření 

 Průběžná kontrola časového plánu, nákladů a jejich plnění, 

 Řešení kritických bodů projektů, koordinace nápravných opatření (intenzivní komunikace napříč celou 

společností), zodpovědnost za budget projektu, vedení projektové dokumentace, 

 Vedení a školení týmu spolupracovníků, 

 Hlavní komunikační a organizační bod pro zákazníky společně s obchodníkem, interně zdroj zakázkových 

informací, 

 Organizace obchodních a technických jednání se zákazníky ke svěřené zakázce, příprava agendy/zápisů, 

 Účast na zákaznických auditech. 

Požadujeme: 

 SŠ/VŠ vzdělání nejlépe technického směru, 

 Zkušenost s řízením projektů v rámci technického produktu podmínkou, 

 Zkušenosti v obchodním oddělením jsou výhodou,  

 Výbornou znalost AJ minimálně na úrovni B2, znalost dalšího jazyka výhodou, 

 Aktivní znalost MS Office, 

 Řidičský průkaz sk. B, 

 Komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, vytrvalost a preciznost, 

 Schopnost komunikovat a vycházet s různými typy lidí, 

 Pozitivní přístup. 

Nabízíme: 

 stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 

 dlouhodobý pracovní vztah, 

 příjemný pracovní kolektiv, 

 25 dnů dovolené, 

 Možnost homeoffice, 

 výhodné telefonní tarify pro Vás i Vaše rodinné příslušníky a blízké, 

 zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

 příspěvek na stravování, 

 zajímavé firemní akce, 

 možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání, 

 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. 


