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KOORDINÁTOR ÚDRŽBY A SPRÁVY STROJŮ, MAJETKU A BOZP 

 
Požadujeme: 

 - Min. střední odborné vzdělání s maturitou *strojního či elektro zaměření výhodou 
 - Zkušenosti s údržbou budov, strojů, majetku nebo platnou vyhlášku č. 50 min. §5 
 - Výhodou zkušenosti se zavedením sofistikovaného systému správy, údržby strojů a majetku 
 - Výhodou znalost TPM 
 - Samostatnost v plnění úkolů, manuální zručnost  
 - Schopnost učit se novým věcem 
 - Absolvovat vzdělávání v tomto oboru 

 

Pracovní náplň: 
 - Drobné údržbářské práce 
 - Vytváření layoutů pro jednotlivá pracoviště 
 - Zavedení systému správy, oprav a preventivní údržby strojů a zařízení ve spolupráci s externími 

dodavateli a vlastními zdroji 
 - Zabezpečení správy a údržby budov pro všechny objekty firmy a zajišťování příslušných revizí ve 

spolupráci s externími dodavateli 
 - Technické řešení oprav a úprav strojů, budov a majetku 
 - Plánování odstávek strojů a zařízení 
 - Operativní zajišťování oprav a náhle vzniklých poruch 
 - Zajišťování opatření vyplývající z kontrol dodržování bezpečnostních předpisů a PO u strojů, zařízení, 

objektů a areálu firmy vč. koordinaci činností BOZP 
 - Seznámit se a uplatňovat při práci metody TPM (Produktivní údržba), a další přístupy pro řízení a 

správu efektivní údržby. 
 - Zavádět systém údržby v souladu s normou ISO 9001 

Nabízíme: 
 - zajímavou práci v přátelském prostředí na hlavní pracovní poměr 
 - odpovídající mzdové ohodnocení včetně motivační výkonnostní složky, roční odměny závislé na 

výsledcích firmy 
 - příspěvek na stravování 
 - firemní akce a další benefity (odměny za věrnost firmě, vlastní fotbalové hřiště, parkoviště v areálu 

firmy, Den dětí s možností se proletět letadlem či vrtulníkem, rybářské závody, odměny za zlepšovací 
návrhy, dary při životním jubileu či narození dítěte) 

 

Pracoviště:  Uherské Hradiště

         Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
 
 

 


