DUP – družstvo bylo v Pelhřimově založeno v roce 1945 a jeho divize GALA vyrábí
obchodní, kosmetické, kadeřnické a speciální kufry, organizéry a spisové desky. Dále
manikúrní a pedikúrní soupravy v různém provedení a vybavení. Montážní brašny pro různá
řemesla, přepravní a poštovní kabely a nákupní tašky, kožené batohy a tašky. Výroba pouzder
a obalů pro nástroje a přístroje. Reklamní a prezentační předměty kožené galanterie. Šití dílů
a součástí sedaček pro automobilový, letecký a nábytkářský průmysl a pro výrobce
zdravotnických pomůcek. Vedle divize GALA v současné době má DUP rovněž další dvě
divize: Kovovýroba, Pivovar POUTNÍK.
V divizi GALA nabízíme pracovní pozici: Technolog / Technoložka
Na této pozici budete mít možnost účastnit se vývoje a technologické přípravy nových
výrobků a technologického a technického zajišťování výroby stávající produkce.
Popis pozice:
- Účast na vývoji a vzorování nových výrobků,
- Technická příprava výroby,
- Tvorba a rozpis technologických a zakázkových postupů,
- Zajišťování provozu na dílnách dělení materiálu a šicích dílnách,
- Péče o technický a technologický rozvoj divize
- Provádění technologického dozoru a kontroly kvality
- Studium a zavádění nových technologických poznatků
- Spolupráce s ostatními úseky na optimalizaci výroby a technologických procesů
- Spolupráce se zákazníky při řešení technologických problémů výroby
Co požadujeme:
- Zájem o výrobu s využitím textilu, kůže a umělých materiálů
- Udržování přehledu o nových materiálech a technologiích oboru
- Zájem o designovou stránku výroby, grafické dovednosti vítány
- Jazykové znalosti: angličtina a/nebo němčina
- Digitální gramotnost: práce s kancelářským SW, grafické, projekční a střihové
programy, komunikace pomocí elektronických médií.
Co nabízíme:
- Práci ve střední firmě s dlouho tradicí a zákazníky v tuzemsku i zahraničí,
- Pestrý výrobní program
- Samostatnost a spolupráci s ostatními firemními úseky
- Podpora odborného vzdělávání, účast na domácích i zahraničních veletrzích,
- Obvyklé benefity: příspěvek na dopravu, na životní pojištění, závodní stravování,
podniková chata atp.
- Atraktivní platové ocenění pro schopného zaměstnance.
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