
 
 

Pro naši firmu v Černošíně, tradičního výrobce elektromechanických a 

mechanických součástek do domácích spotřebičů, hledáme vhodného kandidáta 
na pozici: 

 

„VEDENÍ VÝROBY“ 
 

Hledáte zodpovědnou pozici, na které byste se mohl/a realizovat? Máte vzdělání 
technického směru a zkušenost z oblasti řízení výrobních procesů? Můžete nabídnout 

výborné komunikační schopnosti a organizační dovednosti? Ovládáte německý jazyk na 

pokročilé úrovni? Pak právě pro Vás máme velmi zajímavou pracovní příležitost! 
 

Vaším hlavním úkolem bude: 
- řízení pracovních týmů včetně metodické podpory 
- zodpovědnost za koordinaci a plnění úkolů v oddělení řízení procesů a zakázek 

- zodpovědnost za hlavní procesy ve výrobě a jejich optimalizaci 
- zodpovědnost za koordinaci přesunu výrob z mateřské společnosti do Černošína 

- spolupráce na projektech při zavádění nových produktů do sériové výroby 
- zajištění optimální produktivity pomocí moderních pracovních metod 
- podpora a rozvoj zlepšovacích procesů ve firmě  

- monitoring procesů ve firmě, vyhodnocování klíčových ukazatelů, reporting 
- plánování rozpočtu a zodpovědnost za plánované výdaje 

 
 

Ideální profil: 
- SŠ/VŠ vzdělání technického směru 

- praktické zkušenosti v oblasti řízení výrobních procesů 
- znalost MS Office, zkušenosti s podpůrnými programy v oblasti řízení výrobních procesů  

- NJ na pokročilé úrovni / denní komunikace /, základy AJ výhodou 
- výborné komunikační schopnosti a organizační dovednosti 

- zkušenosti s vedením zaměstnanců 
- schopnost rychle se rozhodovat a operativně jednat 
- samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu 
 

Co Vám může společnost nabídnout? 
- zázemí dynamicky se rozvíjející společnosti, která patří ve svém oboru k absolutní 

  špičce  
- možnost podílet se na strategii trvale úspěšné firmy 
- motivující platové ohodnocení 

- zaměstnanecké benefity a vzdělávání 
- pružnou pracovní dobu 
 

Zaujala Vás naše nabídka? Pokud ano a splňujete požadavky, pak neváhejte a zašlete co 
nejdříve Váš životopis v českém a německém jazyce na adresu: 
jana.schmucker@emz-hanauer.com 
 

Nástup možný ihned. Těšíme se na spolupráci s Vámi! 
 

Kontaktní údaje firmy: emz Hanauer s.r.o., Lipová 330, 349 58 Černošín, IČO: 25203029, 

Kontaktní osoba: Jana Schmucker, tel. č.: 374 616428 


