Sintera Czech s.r.o.
Pobřežní 370/4, Praha 8, Česká republika
Tel.: 226 802 806
IČ:291 30 336
Společnost Sintera Czech s.r.o. je poskytovatelem ucelených řešení v oblasti náboru vysoce
kvalifikovaných odborníků. Orientujeme se na přímé oslovení pouze úzkého okruhu nejvhodnějších
kandidátů, které je možné v daném regionu prostřednictvím Direct Search identifikovat.
Mezi naše další aktivity patří poradenský servis v oblasti personálního auditu, Compensation&Benefits,
hodnocení zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, Screening trhu/Benchmark pozic a další.
Naším zákazníkem je…
…významná výrobní společnost patřící k leadrům ve svém oboru, hledá v rámci neustálé expanze
nového kolegu/kolegyni na pozici:

Textilní specialista
Ústecký kraj, Česká republika

Vaše náplň práce






Úzká spolupráce s technicko-textilním oddělením společnosti
Řízení pokusů
Obsluha spřádacího stroje
Vedení projektu pro zušlechťování produktů
Správa skladu vzorků jakož i výroba vzorků a návazných produktů ze vzorového materiálu



Spolupráce a účast na vzorových projektech




Spolupráce při nákupech materiálu pro výrobu vzorků
Účast při plánování výroby

Váš profil










Ukončené VŠ/SŠ textilní vzdělání
Pozice vhodná pro absolventy (plné zaškolení – odborná školení, vzdělávání, adaptační plány)
Komunikativní znalost anglického jazyka podmínkou, znalost německého jazyka výhodou
Znalosti ve zpracování vlákna (tkalcovna, pletárna a zušlechťovací zařízení)
Zkušenost s viskózovými vlákny výhodou
Znalost bezpečnostních textilií výhodu
Dobré komunikační dovednosti
Schopnost samostatné práce
Smysl pro přesnost a zodpovědnost

Naše nabídka






Zaměstnání na HPP (pracovní poměr na dobu neurčitou) v mezinárodní, stabilní společnosti
s dlouhodobou tradicí na trhu
Nadstandardní platové ohodnocení
Propracovaný systém benefitů (5 týdnů dovolené, 13. plat, vouchery, příspěvky na stravování,
vzdělávání a odborná školení a další)
Možnost odborného a kariérního růstu
Nástup ihned nebo dohodou

Sintera Czech s.r.o.
Pobřežní 370/4, Praha 8, Česká republika
Tel.: 226 802 806
IČ:291 30 336

V případě, že Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte mě prosím zasláním strukturovaného životopisu s
fotografií na e-mail: kristyna.mala@sintera.cz , popř. tel čísle + 420 775 201 785
Reakcí na pracovní nabídku a odesláním svého životopisu prohlašuji, že mnou uvedené údaje se
neodlišuji od skutečného stavu a souhlasím s jejich zpracováním společností Sintera Czech s.r.o.
(ukládání, editace, třídění, vyhledávání, kombinování, likvidace a poskytování třetím osobám, jejichž
identitu je mi společnost Sintera Czech s.r.o. povinna sdělit) pro účely zprostředkování práce v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání
písemnou formou.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se svými právy souvisejícími s přístupem k informacím a jejich ochraně
podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, které jsou mi v plném rozsahu
rovněž k dispozici zde.

