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A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

l bytové prostory
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ROMAN HONSNEJMAN

Mokré, V Lípách 30, 517 71 České Meziříčí
tel.: 494 661 303 po 17.00 hod.

605 128 209, www.obecmokre.cz/honsnejman
e-mail: malir.honsnejman@seznam.cz

Kimberly-Clark, úspěšný světový výrobce známých značek jako
HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, 

hledá do trvalého pracovního poměru v závodu v Jaroměři nedaleko
Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozice:

Požadujeme:
l VŠ/SŠ technické vzdělání + certifikace v oblasti řízení OŽP 

(ekolog, odborně způsobilá osoba v oblasti prevence rizik 
výhodou), 

l pokročilou znalost práce na PC – MS Office, znalost práce 
v SAP výhodou,

l řidičský průkaz,
l znalost angličtiny slovem i písmem minimálně na úrovni 

mírně pokročilého,
l min. 2 roky praxe v prostředí výrobní společnosti na ob-

dobné pozici,
l dobré předpoklady pro týmovou práci, dovednost asertivního
     jednání a komunikace.     

Pracovní náplň:
l zajištění provozu velké firmy v oblasti dle všech
     legislativních a interních požadavků OŽP včetně školení
     a interních auditů, 
l zajištění požadavků dle legislativy a interních požadavků  

v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství 
a ovzduší,

l management chemických látek, zajištění havarijní
     připravenosti,
l úzká spolupráce a přímý kontakt s provozními pracovníky 

společnosti, provádění kontrol,
l spolupráce při odstraňování zjištěných nedostatků  

a neshod, provádění měsíčního reportingu v součinnosti  
s ostatními specialisty, spolupráce s příslušnými orgány 
státní správy.

Finanční ohodnocení:  30.000 až 37.000 Kč

Požadujeme:
l vzdělání VŠ strojní,
l praxe v oboru vítána, Solidworks výhodou,
l způsobilost pro týmovou spolupráci,
l angličtina na pokročilé úrovni (slovem i písmem).     

Pracovní náplň:
l Modifikace strojního zařízení výrobních linek:
l technická příprava změn na zařízení,
l časový plán realizace,
l komunikace s dodavateli pro zajištění patřičných dílů 
        zařízení od externích dodavatelů,
l účast na místních a globálních projektech (schopnost řídit 

malý tým vítána),
l dokumentace provedených změn.

Finanční ohodnocení: od 35.000 Kč

Požadujeme:
l VŠ/SŠ vzdělání technického nebo chemického zaměření, 

preferujeme znalosti v oblasti netkaných textilií, 
l praxe – výhodou / vhodné i pro absolventy VŠ,
l aktivní znalost angličtiny – dobrá komunikativní úroveň  

a písemný projev, 
l organizační a koordinační schopnosti, orientace na cíl  

a řešení problémů, analytické myšlení se zaměřením  
se na zpracování dat a jejich vizualizaci, 

l samostatnost, flexibilita a prezentační dovednosti,
l znalost MS Office.     

Hlavní pracovní náplň:
l zajišťování systémových požadavků managementu řízení 

kvality dodavatelů (SQM), 
l vedení závažných reklamací s dodavateli surovin, kontrola 

nápravných opatření, 
l řízení procesů vstupních surovin a balících materiálů  

s potenciálním negativním dopadem na výrobní výsledky, 
s použitím nástrojů Lean, Kaizen, apod.,  

l přímá spolupráce s výrobními týmy, materiálovými  
a produktovými specialisty na optimalizaci specifikací

        materiálů s ohledem na způsobilost výrobního procesu, 
l komunikace s externími a interními týmy, poskytování 

informací a reportů,
l účast při kvalifikačních zkouškách materiálů, změnách 

specifikací a projektech,
l spolupráce na programech snižování nákladů v oblasti  

surovin v rámci závodu, spolupráce při zajišťování
         systémových auditů kvality u dodavatelů surovin.

Finanční ohodnocení:  33.000 až 35.000 Kč

Koordinátor pro životní prostředí / ekolog Strojní inženýr pro výrobní linku Koordinátor kvality surovin

Pro uvedené pracovní pozice nabízíme:
l pracovní smlouvu na dobu neurčitou,
l výhodné zaměstnanecké benefity: až 12.000 Kč ročně do penzijního fondu, 8.400 Kč ročně do životního pojištění, 2.000 Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon,
l možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny,  příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma,
l zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti, možnost profesního růstu.

Máte-li zájem pracovat v naší společnosti a máte požadované předpoklady, zašlete nám životopis na adresu: jaromer.nabor@kcc.com  
Rádi vám nabídneme příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání.

hs realitní
Ing. Libor Hemelík
Javornická 1501,

Rychnov nad Kněžnou
l znalecké posudky
l prodej a pronájem 
    nemovitostí

te l . :  605  555 455


