
____________                                                                                                                            ___________  
 
 

ALTECH, spol. s r. o. | Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště  IČO: 46344861 DIČ: CZ46344861 
tel.+420 572 420 515, zdarma 800 303 304 
www.altech.cz        email: altech@altech.cz 

 

 

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO VÝROBY 
(s cílem postupu na pozici ‘Vedoucí výroby‘ během 6 - 9 měsíců) 

 

 
NÁPLŇ PRÁCE: 

 řízení a organizace výroby  

 vedení a koordinace pracovního týmu  

 odpovědnost za kvalitu výroby a dodržování zákaznických požadavků 

 monitoring a snižování výrobních nákladů, hledání potenciálů úspor a inovací 

 aktivní přístup k optimalizaci a kontrole efektivnosti výroby 

 účast na plánování výroby a pracovních sil 

 řešení operativních problémů ve výrobě 

 zavádění a dohled nad dodržováním pracovních a kontrolních postupů 

 kontrola a evidence docházky 

 spolupráce se všemi odděleními firmy 

 řešení a realizace úkolů dle zadání nadřízeného manažera 
 

POŽADUJEME: 

 min. SŠ vzdělání technického směru  

 zkušenosti s řízením výroby a motivací týmu min. 5 let 

 vysoce odpovědný přístup a samostatnost při řešení problémů a plnění úkolů 

 samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup 

 výborné organizační a komunikační dovednosti 

 vyzrálou a týmově založenou osobnost s přirozenou autoritou 

 znalost AJ alespoň na středně pokročilé úrovni výhodou 

 znalost nástrojů pro řízení výroby 
 
NABÍZÍME: 

 přátelské prostředí úspěšné rodinné firmy 

 zapojení se do procesu změn vedoucích k dalšímu růstu společnosti 

 jazyková výuka 

 pružná pracovní doba 

 mobil a notebook 

 13. a 14. plat  

 příspěvek na stravování 

 možnost kreativně se podílet na rozvoji firmy 

Pracoviště: Uherské Hradiště - nástup dle dohody, možný ihned 

Zájemci zašlete, prosím, motivační dopis a strukturovaný životopis poštou na:  
ALTECH, spol. s r.o., Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště nebo e-mailem: personalni@altech.cz.  
Do předmětu zprávy NEZAPOMEŇTE uvést název pozice, o kterou se ucházíte. 
 

Těšíme se na seznámení s vámi! 

Pokud se Vám neozveme, vybrali jsme vhodnějšího uchazeče.                                             Zveřejněno: 20.2.2020 
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