VEDOUCÍ výroby
Jsme největším českým výrobcem matrací. Historie naší firmy sahá až do roku 1975, kdy se
v Břeclavi zrodily naše první matrace. Od té doby jsme společně ušli pěkný kus cesty. Stále
nám ale záleží na jediném, na co nejkvalitnějším spánku našich zákazníků. Nabízíme široký
výběr matrací od tradičních z polyuretanových pěn až po moderní latexové. Sledujeme nové
technologie a naše výrobky zlepšujeme. Pojďme společně posouvat kvalitu výrobků na další
úroveň!
Co bude Vaší náplní práce?

Co od Vás očekáváme?

Aby se Vám u nás líbilo:

- Vedení pracovníků výroby
(cca. 30 lidí, proškolování ,
motivace využití lidských zdrojů).
- Kontrola plnění výrobních plánů.
- Zpracovávání analýz (reportů).
- Optimalizace procesů výroby.
- Úzká spolupráce s odděleními
výroby, nákupu a prodeje.
- Zodpovědnost za sklady
polotovarů, zpracování měsíčních
a ročních inventarizací.
- Implementace Lean management
(KAIZEN, 5S, TPM, SMED).

- Vzdělání SŠ či VŠ technického
směru výhodou.
- Minimálně 2 roky zkušeností na
podobné pozici výhodou.
- Zkušenosti s vedením lidí.
- Znalost anglického jazyka na
úrovní B1.
- Znalost MS Office na pokročilé
úrovni.

- Finanční ohodnocení dle zkušeností
35 000 - 55 000 Kč.
- 25 dní dovolené.
- Firemní stravování, stravenky.
- Jazykové kurzy.
- Pracovní notebook i mobilní
telefon.
- Příspěvek na penzijní pojištění.
- Výhodné mobilní tarify pro Vás
a Vaše nejbližší.
- Zajímavou práci v mezinárodním
týmu.

Jako vedoucí výroby budete mít
zodpovědnost za plnění výrobních
plánů. Budete úzce spolupracovat
s nakupím oddělením a odděleními
výroby či prodeje. Zároveň se budete
podílet na inventurách jak měsíčních,
tak i ročních. Vaší denní činností se
stane komunikace s pracovníky
zajišťování plynulého chodu na
daných pracovištích. Dostanete také
prostor k neustálému zlepšování
našich procesů.

Práce vedoucího šicí dílny v naší
společnosti s sebou nese i velkou
porci odpovědnosti. Proto bychom
rádi, aby náš budoucí kolega měl
alespoň dva roky praxe. Zároveň
se nesmíte bát
komunikovat s
lidmi napříč firmou, a se svými
podřízenými. Vzhledem k tomu,
že jsme mezinárodní společnost
neobejdete se bez středně pokročilé
znalosti anglického jazyka.

Přejeme si, aby k nám nejen všichni
zaměstnanci chodili rádi, ale také
aby se cítili odpočatí. Nabízíme
tedy pět týdnů dovolené. Ostatní
zaměstnance
budete
poznávat
i díky pravidelným neformálním
setkáním, jako jsou večírky a další
firemní akce. Zaměstnance bereme
jako aktiva, bez nich bychom totiž
nebyly tam, kde jsme dnes. Připojte
se i Vy k naší firemní rodině. S námi
budete moci v mezinárodním
týmu využít svůj kariérní potenciál!

Neváhejte nás kontaktovat a sledujte personální informace i na sociálních sítích:

moravia.comfort

moravia comfort

kariera@moravia-comfort.cz

+420 739 555 112

