
 

 

 

Ve společnosti Kuraray v Holešově vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují mezi dvě skla. 
Protože jsou dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto se s nimi setkáte na každém 

kroku, třeba když jedete autem. Naše fólie zachraňují životy – při dopravní nehodě zabrání 
roztříštění skla a udrží jej pohromadě. Používají se jako vrstvené aplikace - například do oken 

mrakodrapů, kde zajistí ochranu osob i při zemětřesení. 

 Do našeho týmu hledáme kolegu na pozici  
 *** VEDOUCÍ SKLADU *** 

 
 

Co bude Vaší pracovní náplní 
 vedení pracovního týmu oddělení skladu – aktuálně 4 pracovníci 
 běžná administrativa – organizace práce ve skladu, evidence docházky, návrhy odměňování, 

organizace potřebného vzdělávání, zaškolování pracovníků 
 zajištění celkového chodu skladu a materiálových toků – příjem vstupního materiálu, 

vychystávání do výroby až po finální expedici hotové výroby (nakládky/vykládky) 
 kontrola stavu příchozího materiálu, kompletace transportních dokumentů 
 kontrola dodržování stávajících procesů a návrhy optimalizace skladovacích postupů  
 evidence skladových položek včetně organizace pravidelných inventur 
 komunikace s dalšími oděleními na denní bázi – laboratoř, výroba, atd. 
 účast na pravidelných poradách a reporty vedení společnosti 
 vedoucí skladu je součástí pracovního týmu skladu - jeho náplní práce jsou taktéž 

nakládky/vykládky – převážnou část pracovní doby strávíte na VZV (asi 80 % času) 

Co od Vás požadujeme 
 středoškolské vzdělání s maturitou 
 praxe na pozici vedoucího skladu podmínkou 
 oprávnění a praxe řízení VZV  
 znalost SAP výhodou 
 uživatelská znalost práce na PC (MS Office) 
 výborné organizační schopnosti, příjemné vystupování, komunikační dovednosti  
 pracujeme v sehraném týmu – zodpovědnost, samostatnost, týmovost a flexibilita 

 

Nabídneme Vám 
 13. plat ve 100% výši vyplácený na konci roku 
 další finanční motivační systém založený na splnění stanovených cílů v daném roce 
 každoroční valorizace mezd 
 standardní firemní benefity - příspěvky na penzijní a životní pojištění, stravenkový paušál, 

rizikové životní pojištění – pro případ neočekávané životní situace 
 5 týdnů dovolené  
 7,5 hodinová pracovní doba 
 další možnost vzdělávání dle Vašich individuálních požadavků a potřeb 
 pracovní poměr na dobu neurčitou 
 zázemí stabilní mezinárodní společnosti 

 

Nástup   březen / duben 2023 

Mzdové podmínky  45 000 – 50 000 Kč 

Adresa pracoviště Palackého 516, 769 01 Holešov – Všetuly 

Kontaktní informace Jitka Žalůdková, tel.: +420 725 946 097, mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com 

Informace o dalších volných pozicích naleznete na: www.seknispraci.cz 


