
 
 

 

 

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 

Vedoucí údržby a zámečny 
Pracovní náplň:        

 
 Plánování a realizace přidělených zakázek, 
 Aktivně řeší operativní problémy spojené s realizací zakázek, 
 Neprodleně informuje nadřízeného, nelze-li problémy spojené s realizací zakázek řešit 

vlastními silami,  
 Organizuje práci přiděleným pracovníkům a materiálový tok, 
 Informuje nadřízeného o neshodách, není-li schopen je odstranit, 
 Eviduje výrobní dokumentaci po skončení zakázky, 
 Zajišťuje evidenci výroby a sběr dat, 
 Odstraňuje poruchy v přiměřeně krátkém čase, kvalitě a ceně, 
 Nakupuje potřebné náhradní díly, vytváří skladové zásoby nejnutnějších náhradních dílů,  
 Uvolňuje strojní zařízení po opravě, 
 Zástup za vedoucího. 

 
 

Požadavky 
 SŠ nebo VŠ technického směru (výhodou strojírenské zaměření) 
 Znalost a orientace v technické/výkresové dokumentaci, 
 Praxe ve výrobní firmě na obdobné pozici min. 1 rok, 
 Znalost MS Office (Excel, kontingenční tabulky), 
 Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, 
 Kreativnost, komunikativnost, důslednost, 
 Řidičský průkaz sk. B, 
 Znalost anglického jazyka výhodou, 
 Znalost stavby a provozu strojů, 
 Logické uvažování a schopnost řešit technické problémy, 
 Praxe v oblasti strojní údržby a údržby výhodou, 
 Všeobecná znalost a orientace v technologiích, 
 Znalost příslušné legislativy a norem. 

 
Nabízíme: 

 Stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 
 Dlouhodobý pracovní vztah, 
 Příjemný pracovní kolektiv, 
 Zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 
 Příspěvek na stravování, 
 Zapojení do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek, 
 Pružnou pracovní dobu, 
 25 dnů dovolené, 
 Zajímavé firemní akce, 
 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. 


