Proč bychom měli spolu pracovat?
Jsme ryze česká prosperující společnost Juta a.s. zaměřená na výrobu tkanin pro
stavebnictví, zemědělství a technické účely, která si uvědomuje důležitou roli vývoje.
Nejsme svazováni žádnými korporáty. Díky tomu pracujeme pružně tak, aby náš majitel a
naši zákazníci byli spokojeni. Proto bychom rádi získali skutečné odborníky, které jejich práce
baví, ve výrobě a vývoji se cítí jako ryba ve vodě, jsou samostatní, mají respekt k týmové
práci. Svými nápady a zkušenostmi přispějí k upevnění Juty a.s. na trhu.

Pro Dvůr Králové nad Labem hledáme:

Technolog netkaných textilií
Požadujeme:





VŠ vzdělání se specializací na netkané textilie
Praxe ve výrobě netkaných textilií výhodou
Komunikativní znalost Aj
ŘP skupiny B

Technolog - specialista polymery a zpracování plastů
Požadujeme:






VŠ se specializací na polymery a zpracování plastů /znalosti v oboru reologie plastů,
zpracování polypropylenu vytlačováním a vyfukováním primární folie a její následné
technologické zpracování ve výrobním procesu/
Anglický jazyk na úrovni komunikace
Řidičské oprávnění skupiny B
Praxe v daném oboru a výrobní firmě výhodou

Manažer kvality konfekce
Požadujeme:








SŠ, VŠ vzdělání
jazyk podmínkou, minimálně AJ
praxe min. 5 let v řízení kvality výrobního závodu - potravinářský sektor výhodou
znalost standardů ISO, OHSAS podmínkou
orientace v EU směrnicích týkajících se kvality, preference pro materiály přicházející do styku
s potravinami
orientace v systémech řešení reklamací zákazníků a dodavatelů
schopnost analytického myšlení, týmové práce, odolnost vůči stresu

Nabízíme:






Stabilní zázemí silné společnosti
Dlouhodobou perspektivu
Ve Dvoře Králové nad Labem k dispozici byt
Firemní školka a další benefity
Pružnou pracovní dobu

Kontakt:
JUTA a. s., ředitelství společnosti, Dukelská 4l7, 544 l5 Dvůr Králové nad Labem, jirkova@juta.cz,
499314215

Pro závod Juta 02 v Úpici hledáme:

Technolog - specialista na tkaní a snování
JUTA a. s., Dvůr Králové nad Labem hledá pro závod v Úpici technologa pro textilní výrobu specialistu se zaměřením na tkaní a snování
Požadujeme:





VŠ se specializací na tkaní a snování
Anglický jazyk nebo německý jazyk na úrovni komunikace
Řidičské oprávnění skupiny B
Praxe v daném oboru a výrobní firmě výhodou

Nabízíme:






Stabilní zázemí silné společnosti
Dlouhodobou perspektivu
Firemní benefity
Ubytování v místě pracoviště
Pružnou pracovní dobu

Kontakt:
JUTA a. s., závod 02, 3. května 611, Úpice, e-mail: gabrielova@juta.cz, tel: 499 847 214

