
____________                                                                                                                            ___________  
 
 

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 

 

 

Procesní inženýr/ka  
 

Požadujeme: 

− středoškolské / vysokoškolské vzdělání technického směru 

− min. 3 roky profesních zkušeností ve výrobní organizaci se strojním zaměřením 

− dobrá znalost výrobních procesů a technologií  

− zkušenosti s analýzou a vývojem logistických systémů, procesů a materiálových toků 

− schopnost čtení technické dokumentace elektro a mechanika 

− schopnost detekovat příčinu problému, navrhnout a realizovat řešení 

− plynulá znalost anglického jazyka, znalost německého jazyka výhodou 

− uživatelská znalost MS Office, Autocad  

− výborné organizační a komunikační schopnosti  

− kooperace a týmová práce na nadnárodní úrovni 
 

Výhodou je: 
− znalost informačního systému (DIMENZE++) 
− studium procesního či průmyslového inženýrství 
− znalost technologie 2D laseru, 3D laseru, třískového obrábění, svařování, tváření a 

ohýbání, práškového lakování 
 

Pracovní náplň: 

− strategické plánování výrobních procesů, technologií a výrobních zařízení, nástrojů, 
měřících systémů a souvisejících procesů 

− zpracovávání projektů optimalizace a štíhlé výroby 

− návrhy a zlepšování současných výrobních procesů s ohledem na funkci, efektivitu 
nákladů a kvality 

− koordinuje zavádění nových procesů 

− optimalizace výrobních kapacit  

− optimalizace výkonu výrobních linek a pracovních činností operátorů 

− spoluúčast při tvorbě pracovních instrukcí a pokynů 

− spoluúčast při sestavování a provádění LEAN aktivit a školení 

− spolupráce při implementaci TPM v rámci výroby 

− navrhuje, instaluje a realizuje technická a technologická opatření na novém i stávajícím 
výrobním zařízení 

− sleduje a vyhodnocuje výrobní výsledky zařízení a technologickou stabilitu procesu a 
navrhuje účinná opatření pro neustálé zlepšování 

− Správa a řízení systému zlepšování KAIZEN 
 
Nabízíme: 

− zajímavou práci v přátelském prostředí ryze české firmy 

− odpovídající mzdové ohodnocení včetně motivační výkonnostní složky, roční odměny 
závislé na výsledcích firmy 

− příspěvek na stravování 
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− 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) 

 
Nástup dle dohody. 
Pracoviště: Uherské Hradiště 
 
Zájemci zašlete, prosím, strukturovaný životopis 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 jiného uchazeče. 
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