Společnost SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o. se sídlem v Odrách je součástí koncernu
SEMPERIT od roku 1998 a patří mezi největší světové výrobce pryžových hadic. Vzhledem
k dynamice rozvoje české pobočky je získávání motivovaných a odborně zdatných
zaměstnanců jednou z hlavních priorit společnosti

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Dělnické pracovní pozice :
ZAMĚSTNANEC DO NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU GUMÁRENSKÉ
VÝROBY A DO PROVOZU VÁLCOVNY
Požadavky na kandidáta
- Vyučen, ve strojním oboru výhodou
- Zdravotně způsobilý pro práci v gumárenské výrobě

OSOBNÍ POHOVORY SE ZÁJEMCI O NABÍZENÉ PRACOVNÍ MÍSTO SE
KONAJÍ KAŽDÝ ČTVRTEK NA PERSONÁLNÍM ÚTVARU V DOBĚ :
od 8:00 do

10:00 hodin

Kontakt: p. Naděžda Sadilová, 556 763 217, nadezda.sadilova@semperitgroup.com

Technické a administrativní pracovní pozice:
IT specialista (interní konzultant SAP pro moduly PP, MM, WM)
Požadavky na kandidáta
- všeobecná znalost informačního systému SAP, nejlépe verze ECC 6.0
dobrá znalost modulu PP, nejlépe i MM a WM
znalost modulu HR výhodou
praxe v customizaci a implementaci modulů SAP
znalost podnikových procesů, zejména v oblasti výroby a logistiky
údržba přístupových práv uživatelů SAPu
znalost programování a ladění v jazyku ABAP, praxe s datab.jazykem SQL
znalost uživatelského rozšíření aplikací, např.user-exitů, enhancement-points
využití a implementace OSS-notes
řešení vstupů a výstupů dat (např.batch-input), znalost MS Excel
analýza požadavků koncových uživatelů a jejich průběžná podpora
praxe v práci v mezinárodním týmu (znalost AJ na úrovni aktivní komunikace, znalost
NJ výhodou)

MANAŽER PRO KVALITU
- jedná se o pozici manažera pro kvalitu zaměřeného v první řadě na výrobní proces jedné
výrobní divize a na systém jakosti celé společnosti
Požadavky na kandidáta
-

VŠ technického směru (strojní materiálové inženýrství, procesní inženýrství, management kvality)
minimálně 2 leté zkušenosti na pozici ve výrobním procesu (ved. výroby, technolog, projektový
management)
zkušenosti s vedením projektů – silné řídící schopnosti
velmi dobré prezentační schopnosti
zkušenosti v oblasti kvality výrobní společnosti ( Lean principy a další moderní nástroje) výhodou
znalost AJ na úrovni aktivní komunikace
PC uživatelská znalost (výhodou nadprůměr)
Znalost statistických metod

Přihlášky na technické a administrativní pozice zasílejte se
strukturovaným životopisem e-mailem na adresu :
monika.solnicka@semperitgroup.com
FIRMA NABÍZÍ :
-

Stabilní práci v prostředí nadnárodního koncernu
Motivující finanční ohodnocení
Pro práci v nepřetržitém provozu zajímavé mzdové zvýhodnění
Možnost dalšího profesního vzdělávání (odborné kurzy, jazykové kurzy na pracovišti )
Pro technické pozice zahraniční stáže
Příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Mimořádnou odměnu před letní dovolenou a vánočními svátky
Účast na sportovních a společenských akcích pro zaměstnance

Ing.Monika Solnická
Personální manažerka
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o.
Vítkovská 391/29
tel: +420 556 763 216
742 35 Odry
monika.solnicka@semperitgroup.com
http://www.semperflex.com/en/hydraulic-hoses/contacts/europe/semperflex-optimit/

