JOB POSTING

Procesně-výrobní manažer
Vápenka Mokrá, Mokrá-Horákov

Základní požadavky
 požadované VŠ vzdělání – strojního,
elektrotechnického, chemicko-technologického
nebo podobného technického zaměření
 pochopení průmyslového prostředí, odborná
technická zdatnost
 dobré komunikační a řídící schopnosti

Náplň práce
 Řízení a koordinace výrobních zaměstnanců v rámci
výrobního procesu v zájmu zabezpečení očekávání
z hlediska kvality, množství a nákladů a zabezpečit
neustálé vylepšování procesu.
 Řízení procesů v zájmu zabezpečení zákaznických
požadavků z hlediska kvality, množství a včasnosti dodávky.

 znalost technických norem

 Zajišťování kalkulace za účelem analýzy a zhodnocování
výkonnosti zařízení, kontrola výrobních nákladů.

 analytické myšlení, týmovost, odolnost proti
stresu

 Příprava výrobních plánů v souladu s předpovědí prodeje.

 MS Windows

 Zajištění chodu výroby, procesů, organizovaní práce
s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky, řídí a
motivuje zaměstnance.

 praxe ve výrobním závodu výhodou

 Příprava reportů výroby a procesů.

 zkušenosti v SAP výhodou

 Zabezpečení činnosti oddělení v rámci certifikovaného
systému podle ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005

 anglický jazyk – pokročilá úroveň

V prípade potreby doplnenia informácií
kontaktujte: Diana Sabo,
mob: +421 902 924 001
Svoje životopisy posielajte na:
job@carmeuse.sk

www.carmeuse.eu
www.carmeuse.com

S více než 150-letými zkušenostmi je společnost
Carmeuse předním výrobcem vysoce kalcitického a
dolomitického vápna, vysokoprocentního vápence a
mletého vápencového kameniva, které jsou důležitou
součástí různých průmyslových procesů v oblasti
ocelářství,
energetiky,
životního
prostředí
a
stavebnictví.
Společnost CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. ve
svých dvou závodech, v Mokré a Prachovicích,
navazuje na tradici zpracování vápence a výroby vápna.
Výrobní program je orientován na produkci upravených
a mletých vápenců, vápna kusového, mletého a
hydratovaného. Výrobní sortiment doplňují též směsi
na báze vápna.
Uvedené výrobky nacházejí uplatnění v různých
oblastech každodenního života. Jsou surovinou pro
metalurgii, stavebnictví a výrobu stavebních hmot,
průmysl chemický a farmaceutický, výrobu skla, atd.
Jsou důležité pro zemědělství, potravinářství a
zdravotnictví,
v
průmyslu
keramickém
i
petrochemickém.
CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
Mokrá-Horákov - Mokrá 359, PSČ 664 04
Czech Republic
Tel: +420 544 132 382

contributing

to

a

better

world

