
 
 

 

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 

 

VÝKONNÝ ŘEDITEL/KA 
 
Náplň práce: 

• odpovědnost za řízení celé společnosti a odpovědnost za její fungování 

• rozpracovat strategii rozvoje společnosti definovanou majiteli do dílčích měřitelných úkolů, tyto úkoly delegovat a 

splnění hodnotit 

• analyzovat činnosti a procesy společnosti a kontrolovat dodržování procesů v rámci společnosti 

• monitorovat a vyhodnocovat ekonomické ukazatele, vyhodnocovat finanční analýzy, schvalovat rozpočty, zodpovídat 

za HV společnosti  

• zajistit se svým týmem dostatečný objem zakázek v daném období, optimalizovat náklady / výnosy, generovat zisk, 

podílet se na rozhodování o investicích 

• navrhování a schvalování nových možností pro dosahování zisku 

• ve spolupráci s majiteli tvořit strategii pro vstup na nové trhy, pro propagaci nových výrobků a služeb apod. 

• propojovat členy managementu, řídit, koordinovat a vyhodnocovat výsledky jejich práce 

• zajištění a odpovědnost za vnitřní chod organizace 

• zastupovat společnost na jednáních s partnery, vyjednávání podmínek spolupráce 

• reporting majitelům společnosti 

 

Osobnostní požadavky: 
• silná charismatická osobnost, leader, partner majitelů společnosti 

• komplexní a strategické myšlení, vyzrálost, loajalita, stabilita 

• schopnost identifikovat příležitosti, kriticky je hodnotit 

• výborné komunikační a organizační schopnosti 

• prezentační dovednosti 

• vyjednávací schopnosti 

• zvládání zátěžových situací 

• důvěra ve schopnosti ostatních  

• schopnost motivovat druhé 

• být týmový hráč 

 
Kvalifikační požadavky: 

• VŠ vzdělání, technický obor výhodou 

• minimálně 3 roky zkušeností s řízením podniku, případně zkušeností z řídící funkce ve výrobní společnosti 

• pokročilá úroveň anglického jazyka slovem i písmem (minimálně úroveň B2), znalost dalšího jazyka výhodou 

• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 

• pokročilá znalost práce v MS Office 

• znalost moderních principů řízení společnosti, doložitelné znalosti a zkušenosti se štíhlou výrobou, projektovým 

managementem a procesním řízením 

 
Nabízíme: 

• možnost podílet se na růstu úspěšné české výrobní společnosti 

• velmi zajímavé a motivující finanční ohodnocení, včetně ročních bonusů 

• služební automobil i k soukromým účelům 

• telefon, notebook 

• možnost profesního i osobního růstu a dalšího profesního vzdělávání  

• možnost seberealizace 

• příspěvek na závodní stravování 

• příspěvek na životní pojištění 

• 25 dnů dovolené 
 

Nástup možný ihned, případně dohodou.  

 

V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a váš strukturovaný životopis v českém jazyce. 

Do předmětu e-mailu prosím uveďte název pozice.  

Kontakt: Mgr. Luděk Krystýn, HR Manager, e-mail: 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. 


