
 
 

 
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 

 

MANAŽER KVALITY VÝVOJOVÝCH PROJEKTŮ – RESEARCH PROJECT 

QUALITY MANAGER  

Náplň práce: 

• zastupování společnosti na jednání se zákazníkem zaměřených na systém managementu kvality 

• vedení kontroly řádného průběhu projektu a jeho výstupů s ohledem na požadavky zadavatele 

(zákazníka), 

• prověřování systému kontroly 

• řešení NCR, hledání příčin neshody a stanovení nápravných a preventivních opatření 

• tvorba dokumentace vztahujících se k managementu jakosti činností projektů 

• sběr a kontrola dat a jejich zpracování, analýzy a vyhodnocení 

Osobnostní požadavky: 

• schopnost samostatně analyzovat a řešit problémy 

• vysoká míra zodpovědnosti 

• spolehlivost, pečlivost a důslednost 
 

 

Kvalifikační požadavky: 

• VŠ vzdělání technického nebo ekonomického směru 

• anglický jazyk slovem a písmem na velmi dobré úrovni 

• ovládání PC (MS Office) 

• řidičský průkaz skupiny B 

• odborné vzdělání v SM výhodou 

• praxe v managementu kvality 
 

Nabízíme: 

• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti 

• dlouhodobý pracovní vztah 

• zajímavou práci při řešení rozmanitých projektů včetně projektů Evropské kosmické agentury (ESA) 

• 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. 
 
Zasláním vašeho životopisu poskytujete společnosti 5M s.r.o. váš souhlas se zpracováním a uchováním vašich 
osobních údajů za účelem a po dobu realizace výběrového řízení v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 
101/2000 Sb. a s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

 


