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 KOORDINACE A PŘÍPRAVY VÝROBY
Mluvíš anglicky? Máš zkušenost s vedením týmu zaměstnanců a plánování výroby či správa objednávek je Tvůj
denní chléb? Vyhledáváš práci s lidmi a nevadí Ti nějaká ta administrativa? Dej nám o sobě co nejdříve vědět.
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vedení týmu plánovačů výroby, správy objednávek a kooperací,
Správa termínů zákaznických objednávek, vč. jejich odsouhlasení se zákazníky,
Koordinace a plánování výroby na základě výrobních kapacit, tvorba dlouhodobých plánů,
Zadávání objednávek zákazníků do informačního systému společnosti,
Aktualizace dodacích termínů v systému, komunikace se zákazníky o případných změnách,
Zodpovědnost za plnění cílů v oblasti dodávkové spolehlivosti,
Operativní řešení vzniklých problémů,
Stanovení způsobu ukládání a balení zboží, objednání skupinových obalů,
Zajištění (koordinace) expedice hotových výrobků, výběr a objednání přepravy, zajištění
celního řízení, vystavení průvodní dokumentace,
Koordinace obchodních případů s obchodním oddělením, technickým a výrobním úsekem,
spolupráce s ostatními odděleními napříč společností.

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimálně střední vzdělání s maturitou, nejlépe technického nebo obchodního směru,
Praxe v oblasti výrobního plánování, řízení a přípravy výroby, zákaznického servisu či správy
objednávek,
Zkušenost s vedením týmu zaměstnanců,
Základní orientace ve výkresové dokumentaci,
Znalost anglického jazyka – úroveň minimálně B2,
Výborné komunikační a vyjednávací schopnosti,
Systematické a analytické myšlení,
Odolnost vůči stresu, samostatnost, preciznost, zodpovědnost, časová flexibilita,
Práce na PC - pokročilá znalost MS Office (zvláště Excel), znalost ERP systému výhodou,
Důslednost a schopnost dotahovat věci do konce,
ŘP skupiny B.

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

• firemní akce – sportovní odpoledne, bowling, vánoční večírek
•
•

příspěvek na životní pojištění
možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání.

Termín nástupu dohodou.
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.

