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

VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK
Náplň práce:





samostatné řešení úkolů vývojového a výzkumného charakteru většího rozsahu s důrazem na analýzu a
zpracování experimentálních dat formou jejich reportování v podobě písemných zpráv
analýzy materiálů instrumentálními metodami TGA, DSC, DMA, FTIR apod., hodnocení mechanických
vlastností, viskozity apod.
administrativní činnosti spojené s vedením vývojových úkolů (výkazy práce, přehled nákladů vývojového
úkolu, sestavování výzkumných zpráv a technických listů),
vedení komunikace se zadavatelem vývojového úkolu (zákazník, kooperující instituce, další oddělení
společnosti).

Požadujeme:









VŠ vzdělání v oboru makromolekulární chemie nebo technologie
praktické zkušenosti s prací v laboratoři
anglický jazyk slovem a písmem
ovládání MS Office (Word, Excel, Power Point)
řidičský průkaz skupiny B
zkušenost s tvorbou technické dokumentace výhodou
znalosti kompozitních materiálů, jejich navrhování a modelování vlastností výhodou
znalost principů projektového managementu výhodou

Nabízíme:














stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti
dlouhodobý pracovní vztah
příjemný pracovní kolektiv
příspěvek na stravování
možnost zapojení se do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek i pro rodinné příslušníky
pružnou pracovní dobu
25 dnů dovolené
zajímavé firemní akce
příspěvek na životní pojištění, firemní půjčky
odměny při pracovních a životních výročích
odměny za doporučení nových zaměstnanců
právní poradenství pro složité životní situace
možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělání

V případě, že vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a váš strukturovaný životopis v českém jazyce
na níže uvedenou e-mailovou adresu. Do předmětu mailu prosím uveďte název pozice.
Kontakt: e-mail: kariera@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.

