Skupina EDS Euro-Druckservice je vedoucím poskytovatelem tiskařského servisu ve střední a
východní Evropě. Naše základní kompetence je výroba reklamních materiálů, časopisů a hodnotných
knih. Naší hlavní předností je místní a časová flexibilita při vynikající kvalitě od konzultací až po
logistiku. S nejmodernějšími technologiemi a odborným know-how podporujeme naše zákazníky a
rozvíjíme jak individuální, tak integrovaná řešení v tisknutých i online médiích.
V současnosti vyřizuje našich 10 dceřinných společností rozsáhlé offsetové tisky pro naše
mezinárodní zákazníky. S více než 1.500 spolupracovníky v Polsku, České republice, Německu,
Maďarsku a Rumunsku vykonáváme rozličné servisní zakázky pro všechny zákazníky, kteří jsou ve
svém oboru v TOP3.
Pro naše mezinárodní pracoviště hledáme člověka na pozici

Projektový/á pracovník/ice k vytváření a zavádění Lean metod a standardů
Vás profil
Máte zájem o technologie. V ideálním případě máte odborné technické vzdělání s dodatečnou
kvalifkací nebo vysokoškolské vzdělání (např. inženýrské). Ovládáte dobře angličitnu (slovem i
písmem), další východoevropský jazyk je výhodou.
-

K Vašim silným stránkám patří komunikační dovednosti a kompetentní vycházení se všemi
úrovněmi společnosti.
Přinášíte s sebou zájem o jiné kultury, stejně jako odpovídající mobilitu pro náš mezinárodní
projekt a s nadšením se vydáváte novými cestami.

Vaše úkoly
Budete spoluzodpovědný/á při implementování strategií a konceptů do efektivní, štíhlé výroby a tímto
budete podporovat stabilní, prospěšný růst. Budete pomáhat projektovému managementu při
kontrolování projektových pokroků a starat se o další kvalifikace spolupracovníků, snižovat výrobní
náklady a optimalizovat zásoby, stejně jako provoz.
-

V úzké spolupráci s managementem budete realizovat náročné projekty vedoucí k růstu
efektivnosti a řídit procesy změn.
Budete zpracovávat individuální, komplexní koncepce pro naše výrobní podniky na základě
Lean filozofie.
K tomu vyvinete a vytvoříte konkrétní zlepšovací opatření a toto aktivně prosazovat.
Budete asistovat u vytváření tréninkových konceptů pro iniciativy změn Lean (Lean
Transformation-Initiativen).
Povedete workshopy a tréninky a bude na Vás, abyste získal/a účastníky pro cíle, ideje a
nutné změny.

Nabízíme Vám
Nástup do společnosti s dlouhodobou perspektivou. Dále pracovní poměr na 1 rok, poté je možné
prodloužení na dobu neurčitou. Zajímavé možnosti v dalším osobním rozvoji, práce v týmu
orientovaném na výsledky.
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