
 

Do našeho týmu hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici 

PROCESNÍ INŽENÝR / TECHNOLOG 
 

Zajímá Tě práce v oblasti technologie výroby PVB folie? Rád/a pracuješ v novém a čistém 
prostředí? Máš analytické myšlení a rád/a realizuješ nové projekty? Láká Tě mezinárodní firma 

s dlouholetou tradicí, kde využiješ znalost anglického jazyka?  
 

A především – můžeš být u nově vznikajícího projektu výstavby nové výrobní haly a 
zavádění nové technologie do tohoto provozu. 

Pokud souhlasíš, pošli nám životopis v ČJ i AJ s odůvodněním proč máš o danou pozici zájem. 

Náš člověk by měl být odborníkem se zkušenostmi z oblasti výroby plastů (ideálně extruze folií) nebo 
z obdobné, který žije technologií, ale zároveň umí jednat s lidmi, dokáže prosadit potřebné změny u 
managementu, ale také je vysvětlit a správně podat pracovníkům výroby.  
Může se rovněž jednat o absolventa Fakulty technologické, který možná nemá dostatečné praktické 
zkušenosti, ale dokáže toto kompenzovat svým zapálením, schopností rychle se učit a pochopit 
technologii a její specifika v relativně krátké době. 
Náplň práce procesního inženýra: 

• rozvíjí a optimalizuje technologické zařízení 

• identifikuje procesní, kvalitativní a technologické nedostatky a cíleně je eliminuje 

• řídí projekty neustálého zlepšování 

• plánuje a realizuje investiční projekty, identifikuje a řídí vývojové úkoly  

• spolupracuje s dodavateli technologií (IT, řídící systémy, technologické části) 

• sleduje rozvoj a trendy v oboru (PVB folie) a přináší nové myšlenky 
• komunikuje s kolegy v rámci mateřského koncernu 

Požadavky: 

• VŠ vzdělání technického směru (se zaměřením na plasty výhodou) 

• AJ na komunikativní úrovni 

• systémové myšlení, schopnost analytického přístupu 

• aktivní přístup, samostatnost, komunikační a prezentační dovednosti 

• schopnost domluvit se s lidmi ve výrobě, ale i prosadit svůj názor ve vedení firmy 

• praxe v oboru technologie zpracování plastů výhodou 

• řidičský průkaz sk. B 
Nabízíme: 

• 13. plat 

• výkonnostní odměny dle splněných cílů 

• pružnou pracovní dobu 

• 5 dnů dovolené navíc 

• zdravotní volno 

• možnost odborného růstu 

• nadstandardní systém příspěvků a pojištění 

• úvazek 37,5 hod/týdně 
Nástup 
dle dohody 
Platové podmínky 
na základě osobního jednání 
Lokalita 
Holešov 
Kontaktní informace 
Personální oddělení – Jitka Žalůdková, tel.: 725 946 097, email: jitka.zaludkova@kuraray.com 


