Vedoucí výroby

Profil našeho klienta
Naším klientem je významný mezinárodní koncern, který zaujímá vedoucí postavení na trhu v oblasti tisku knih
a knižní vazby. V České republice vlastní v blízkosti Brna samostatný závod.
V současné době hledáme z důvodu nutnosti permanentního zlepšování procesů manažera s vnitřním cítěním
(organizovanost, disciplina, pořádek, kvalita), který bude schopen koordinovat a permanentně posilovat
technickou kompetenci závodu v souladu s mezinárodním know – how společnosti.

Profil pozice
Vedoucí výroby je jednou z klíčových pozic ve společnosti. Je přímo podřízena technickému řediteli a
bude úzce spolupracovat s mateřskou společností.

K jeho hlavním úkolům patří:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personální a organizační řízení úseku knižní vazby, zodpovědnost za tým cca. 200 zaměstnanců
Zajišťování vysoce kvalitní výroby a dodržování termínů
Řízení využívání strojů a zařízení za účelem optimálního využití strojních kapacit
Zlepšování výrobních postupů při zohlednění ekonomických hledisek, kontinuální zlepšovací proces
Koordinace sestavení plánu a přípravy výroby
Vedení pracovních týmů (výběr, vzdělávání, další rozvoj, vedení a motivace pracovníků) a vytváření
pozitivní pracovní atmosféry )
Pravidelná komunikace s mateřskou společností v Německu
Přímá odpovědnost za výsledky a reporting jednateli společnosti

Profil požadavků
Ideálním kandidátem je racionální, systematická a velmi cílově orientovaná osobnost. Disponuje několikaletými
zkušenostmi z oblasti výrobního managementu v oblasti knihtisku a knižní vazby. K jeho základním vlastnostem
patří schopnost vytváření a řízení teamů zvládajících zadané úkoly. Musí být schopen jednat s pracovníky jako
integrující osoba a odpovídajícím způsobem je motivovat ke zvyšování pracovních výkonů při dodržování
koncepce nejvyšší kvality.
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Další požadavky jsou:
•
•
•
•
•
•
•

ukončené vysokoškolské vzdělání (může být i středoškolské) v polygrafickém průmyslu
prokazatelné profesní zkušenosti a výsledky v oboru
schopnost systematického a racionálního řešení problémů ,schopnost analyzovat,kontrolovat a se
zaměřením na proces přizpůsobovat postupy
organizační schopnosti, podnikatelské myšlení, schopnost prosazovat vlastní myšlenky
ochota k dalšímu sebevzdělávání a osobnímu rozvoji
preciznost (práce, čísla, vztahy, úkoly)
znalost němčiny na komunikativní úrovni výhodou

Výše mzdy odpovídá významu nabízené manažerské pozice. Vynikajícímu pracovníkovi jsou nabízeny
možnosti kontinuálního profesního růstu na evropské úrovni v rámci této mezinárodně působící společnosti.
Pracoviště se nachází v blízkosti Brna.
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