Technolog - gumovýroba
Co Vás na této pozici čeká?
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Vytváření výrobní dokumentace a zodpovědnost za jejich rozdělení na jednotlivá
pracoviště (pracovní návodky, nastavovací předpisy, FMEA, Flow chart,…)
Sledování výroby z hlediska zmetkovitosti a výkonnosti, včetně navrhování nápravných
opatření
Zavádění změn do výroby a vyhodnocování účinnosti přijatých opatření
Spolupráce při zaškolování výrobního personálu
Rozjezd nových výrobků na lisu, výroba prvních vzorků, koordinace souvisejících
činností
Návrh konstrukčních změn sériových forem za účelem optimalizace výroby, plnění KPI
Zákaznické poptávky, nové projekty – návrhy forem, koncept výroby, předkalkulace

Woco STV s.r.o. je výrobcem
inovativních funkčních řešení pro
karosérie a pohony v oblasti
aktuatoriky
a
polymerových
systémů.
Díky
tisícovce
zaměstnanců
tvoříme
významnou
součást
německého
dodavatele
automobilového průmyslu, a proto
můžeme našim zaměstnancům
poskytnout
pevné
postavení
a jasnou perspektivu.

Jaké znalosti a dovednosti potřebujete?
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Vzdělání technického směru (gumárenský obor výhodou)
Zkušenosti v automobilovém průmyslu výhodou
Znalost výkresové dokumentace
Kreativita, inovativní přístup, otevřenost – zájem o neustálé zlepšování procesů
Znalost práce na PC (MS Office – Word, Excel, PowerPoint)
Řidičský průkaz skupiny B
Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka
Samostatnost, zodpovědnost, flexibilita a komunikativní dovednosti

wocostvpersonal@cz.wocogroup.com


Personální oddělení
+420 577 572 241
+420 724 940 528

Co Vám můžeme nabídnout?
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Jasenice 2088
755 01 Vsetín

Dlouhodobé uplatnění v nadnárodní firmě
Zajímavou a pestrou práci v přátelském kolektivu
Příležitost pro další vzdělávání a rozvoj
Jazykové kurzy na pracovišti zdarma
5 týdnů dovolené a 7,5 hodinová pracovní doba
Poukázky na volnočasové aktivity v hodnotě 6.000 Kč ročně
Věrnostní bonus až 12.000 Kč dle odpracovaných let
Pravidelné roční bonusy a odměny ve výši 13. platu (dle hospodaření společnosti)
Příspěvek na firemní stravování
Firemní akce a aktivity pro zaměstnance i rodinné příslušníky

V případě zájmu o pozici nám zašlete svůj životopis nebo nás navštivte osobně.

Těšíme se na Vás!

Pro více informací navštivte naše
internetové stránky:
www.woco-vsetin.cz
www.wocogroup.com

