Směnový mistr truhlářské výroby
Nabízíme
• jistotu a stabilitu rodinné firmy s více jak třicetiletým úspěšným působením na českém trhu
• práci ve velmi přátelském kolektivu, který je pohromadě řadu let
• možnost profesního rozvoje a zaučení od zkušených profesionálů
• práci na hlavní pracovní poměr
• perspektivní zaměstnání a možnost profesního růstu
• 25 dní dovolené
• zaměstnanecká sleva na výrobky naší společnosti
• základní ohodnocení 40,000 – 50,000 Kč
Hlavní aktivity vykonávané na pozici

Vedení pracovníků ve výrobním procesu
•
•
•
•

organizace a koordinace výrobních úkonů
plánování potřeby pracovní síly, včetně plánování směn
normování jednotlivých výrobních úkonů / motivace pracovníků k odpovídající
výkonnosti
znalost výkonnosti jednotlivých pracovníků, porovnání výkonnosti jednotlivých
pracovníků na obdobných úkonech

Příprava pro výrobu
•
•
•

nastudování výrobní dokumentace před zahájením výroby
kontrola správnosti komponentů a rozdělení komponentů pro každé pracoviště
kontrola, zda je k dispozici veškeré materiál pro výrobu daných produktů – nutná
součinnost se skladem

Plánování výroby / odpovědnost za výrobní procesy
•
•

znalost výrobního kalendáře – vč. termínů expedice jednotlivých zakázek
vedení výroby v souladu s platnými předpisy BOZP / PO, znalost těchto předpisů a jejich
vyžadování
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Součinnost a koordinace s dalšími pracovníky ve výrobním procesu
•
•
•

zajištění bezproblémového chodu a koordinace výroby s druhým mistrem
spolupráce a součinnost s oddělením expedice
koordinace s oddělením přípravy výroby a vedením společnosti ve stanovení výrobních
priorit

Zajišťování dalších potřeb výroby
a. evidence a kontrola nafasovaného vybavení pro truhláře
b. odpadové hospodářství
Mistr přímo odpovídá vedoucímu výroby.
Požadujeme
•

min. výuční list; SŠ vzdělání; truhlářské zaměření podmínkou

•

zkušenost s truhlářskou výrobou / vedením truhlářské výroby

•

ochotu učit se novým věcem

•

organizační a vůdčí schopnosti, samostatnost a spolehlivost

•

důslednost, flexibilitu a týmovou práci

•

ochotu pracovat ve směnovém provozu

•

řidičský průkaz skupiny B

Pokud Vás tato pozice zaujala, kontaktujte nás prosím na +420 602 405 678 nebo zašlete životopis
na exbydo@exbydo.cz.
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