
 
 

 

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 

KOOPERANT 
Pracovní náplň:     

 zajišťuje nákup vymezeného sortimentu materiálu, nářadí, resp. přípravků s ohledem na plán výroby, sledování 
stavu zásob, zodpovědnost za optimální úroveň zásob materiálu 

 vede poptávkové řízení, zejména kooperačních služeb – výroba forem, dělení materiálu, povrchové úpravy 

 vybírá a schvaluje dodavatele kooperací podle zadaných hledisek 

 připravuje podklady pro uzavírání obchodních smluv 

 zpracovávání požadavků na kooperační zakázky 

 samostatné provádění poptávek a nabídek 

 průzkum trhu a hledání nových dodavatelů 

 práce s technickou dokumentací 

 práce v ERP systému 

 standardizace technologických a výrobních procesů 

 vystavování objednávek, potvrzování faktur 

 kontrola smluvených podmínek při dodávkách 

 analýza dodávek z hlediska efektivnosti, stanovení opatření 

 zajišťuje přepravu materiálu – řízení motorového vozidla 

 řeší reklamace směrem k dodavatelům 

 prověřuje a porovnává ceny vstupních materiálů a služeb jednotlivých dodavatelů, hledá alternativní dodavatele, 
materiály a služby 

 
Požadujeme: 

 SŠ nebo VŠ vzdělání technického směru 

 orientace ve výkresové dokumentaci 

 praxi s kooperacemi 

 znalost ERP systému 

 znalost výrobních a technologických postupů výhodou 

 základní orientace v problematice obrábění a dělení materiálů výhodou  

 znalost dodavatelského trhu a jeho subjektů výhodou 

 pokročilá znalost programů MS Office, zejména znalost MS Excel 

 ŘP. sk. B 
 

Osobnostní požadavky: 

 mít rád výzvy a nepodléhat stresu – vše se dá zvládnout 

 být pečlivý a chtít vše dotáhnout do konce 

 umět se rychle rozhodnout 

 komunikativní a proaktivní osobnost 

 schopnost analytického myšlení a nadhledu nad situací 

 zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti 
 

Nabízíme: 

 stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti 

 dlouhodobý pracovní vztah 

 příjemný pracovní kolektiv 

 možnost homeoffice 

 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. 

 


