R&D Inženýr - textil
Popis pracovní pozice:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poskytuje technickou a operativní podporu R&D Manažerovi ve smyslu všech inovativních aktivit,
např. zavádění nového výrobku (NPD) či technologie
V rámci NPD provádí kvalitativní a kvantitativní analýzy vč. dokumentace všech nezbytných
požadavků, u kterých výsledky poskytuje a konzultuje s kolegy z R&D centrály v Německu
Je zodpovědný/á za vývoj robustních výrobních procesů vč. jejich dokumentace a školení
Dohlíží na procesy a validace, které patří do konkrétního projektu, za který je zodpovědný/á a
zajišťuje správné zdokumentování všech činností v rámci každého projektu
Spolupracuje s ostatními odděleními na identifikaci a plánování všech nezbytných výrobních
zařízení dle požadavků konkrétního projektu
Koordinuje zasílání inženýrských vzorků nebo výrobků požadovaných konkrétním projektem
Poskytuje technickou podporu při řešení kvalitativních problémů na aktuálních výrobcích
Poskytuje technické vstupy pro nákladovou analýzu
Připravuje a spravuje změnová řízení na výrobcích

Minimální požadavky:
•
•

•
•
•
•
•

VŠ, případně SŠ vzdělání technické (zaměření textilní nebo strojní výhodou)
Vítány jsou zkušenosti v technickém oboru (vývoj; kvalita; technologie) ve vhodném
průmyslovém segmentu (např. automotive, balení, zpracování textilu apod.), ale stejně tak jsme
otevřeni i absolventům
Znalost zpracování textilu (šití, automatizace, montáž, apod.)
Schopnost číst a rozumět technickým výkresům
Dobré komunikační a koordinační schopnosti
Anglický jazyk slovem i písmem – schopnost domluvit se v technických, ale i běžných věcech
(min. úroveň B2) i prostřednictvím telekonferencí; schopnost absolvovat školení v angličtině
Aktivní uživatel MS office (Excel, Word, PowerPoint)

Výhodou jsou zkušenosti:
•
•
•
•
•

Projektové řízení
MS Project
SolidWorks
SAP
Německý jazyk
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Nabízíme
•

•
•
•

Zajímavou a různorodou práci v menším kolektivu, avšak se zázemím silné a stabilní nadnárodní
skupiny Freudenberg
Hlavní pracovní poměr, pružnou pracovní dobu
Služební notebook a telefon
Možnost profesního růstu, propracovaný systém firemního vzdělávání, práce s talenty, důraz na
rozvoj zaměstnanců, zajímavé možnosti různorodých školení v rámci Freudenbergu
Aktivní používání angličtiny v rámci práce, jazykové kurzy pro zájemce
Motivující finanční ohodnocení, roční bonusy, prémie a příspěvky, stravenkový paušál nebo
závodní stravování, penzijní připojištění
5 týdnů dovolené
Výrobky značky VILEDA za skvělé zaměstnanecké ceny a další výhody
Nástup možný ihned nebo dle dohody

•

Lokalita pracoviště: Lázně Bělohrad

•
•
•
•
•

V případě zájmu o tuto pozici prosím kontaktujte personální oddělení:
Ludmila Pírková

ludmila.pirkova@fhp-ww.com

+420 724 822 499
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