	
  

Společnost Pardam, přední světový výrobce nanovlákenných materiálů v současné době hledá kolegy pro
rozšíření svého výrobně-vývojového týmu v nově budovaném výrobním areálu v Roudnici nad Labem. Hledáme
samostatné a progresivní jedince, kteří díky své pracovitosti pomohou při realizaci unikátního projektu, který je
první svého druhu na světě. Naším cílem je vyrábět jedinečné materiály pro nové produkty, které pomohou
zlepšit životy nás všech. Pokud máte co nabídnout, přidejte se k nám.

Vývojový specialista
Co požadujeme?
•

VŠ vzdělání v oboru textilní, netkané či nanovlákenné materiály, případně polymerní nebo anorganická
chemie. Zkušenosti s vývojem nanovlákenných materiálů výhodou

•
•
•

Chuť poznávat nové technologie a procesy, flexibilita a vnitřní motivace k dosahování pracovních cílů.
Praktický přístup k řešení provozních problémů, manuální a technická zručnost.
Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, PowerPoint).

•
•

Znalost Anglického jazyka na komunikativní úrovni. Další jazyky výhodou
Zkušenosti se zaváděním nových technologických procesů výhodou.

Co bude Vaše práce?
•
•
•
•

Vývoj nových nanovlákenných materiálů (polymerní a anorganická nanovlákna)
Vývoj nových aplikací pro vyvíjené materiály, ve spolupráci s partnery
Analýza a vyhodnocování kvality vyvíjených a vyrobených materiálů
Práce s laboratorními a poloprovozními technologiemi na výrobu nanovláken

•
•

Podpora výrobním technologům při přenosu laboratorních výsledků do průmyslové praxe
Řešení úkolů v rámci několika evropských a tuzemských projektů

Co nabízíme?
•
•
•

Práci v rozrůstající se společnosti, která je prvním výrobcem keramických nanovláken na světě
Práci v mladém kolektivu s perspektivou kariérního růstu v oboru s obrovským potenciálem
Odpovídající platové ohodnocení

•
Místo výkonu práce: Roudnice nad Labem
Nástup do zaměstnání možný ihned

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zasílejte strukturované životopisy spolu s motivačním dopisem na
emailovou adresu info@pardam.cz .
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