
 

Pracovní pozice: Vedoucí / Mistr výroby 
Úvazek: Plný 
Nástup: Ihned nebo dohodou 
 

Doplňujeme náš tým o v oblasti výroby. Hledáme zodpovědného člověka, který je pečlivý a jeho práce jej bude 
bavit. Představujeme si Vás jako osobu, která umí vést svůj tým svých pracovníků, motivuje je a umí dotáhnout 
svou práci společně do konce a bude se podílet na rozvoji firmy. 
 
Náplň práce: 

❖ zakázková a sériová výroba  

❖ dodržování termínů a cílů a kvality výrobků na základě požadavků zákazníků 

❖ zajištění plynulého chodu dílny a koordinace práce zaměstnanců 

❖ návrh technologických postupů pro zefektivnění výroby 

❖ komunikace s vedením společnosti, logistickým, nákupním a obchodním oddělením 

❖ komunikace s technologickým a konstrukčním oddělením napříč odděleními 

❖ odpovědnost za vyskladňování správného materiálu do výroby a jejich dělení 

❖ controlling 

❖ zpracovávání docházky svých podřízených pracovníků 

❖ Dosahovat stanovených KPI s ohledem na bezpečnost, kvalitu a včasnost dodávek 

❖ Posuzovat kapacitní možnosti 

❖ Zavádět metody štíhlé výroby a zvyšování efektivity 

❖ Zavádět nové technologie do výroby 

❖ Vést projekty v oblasti výroby 

❖ Zpracovávat analýzy a reporty pro vedení společnosti 
 

Požadujeme: 

❖ vysokoškolské vzdělání technického nebo strojírenského směru 

❖ nejlépe zkušenost z výroby, např. z pozice mistra, team leadera cca 3-5 let 

❖ pokročilá znalost AJ alespoň na mírně pokročilé úrovni 

❖ pokročilou znalost MS Office 

❖ proaktivní přístup ke svěřeným úkolům a vysokou míru důslednosti a focus na dotažení věcí do konce 

❖ zodpovědnost, cílevědomost a aktivní přístup k práci 

❖ časovou flexibilitu dle potřeb obchodního oddělení a provozu /nutnost operativního řešení úkolů 

❖ přirozenou pečlivost a prozákaznický přístup 

❖ prokazatelnou úspěšnou praxi s vedením týmu lidí 

❖ silné komunikační dovednosti, analytické myšlení, metodické porozumění 

❖ řidičský průkaz sk. B 

 

Nabízíme 

❖ práci v prosperující firmě 

❖ jednosměnný provoz 

❖ budete součástí managementu společnosti 

❖ nabízíme odpovídající platové ohodnocení a variabilní finanční bonusy 

❖ možnost podílet se na rozvoji ryze české firmy 

❖ zajímavou a různorodou práci 

❖ stravenkový paušál 

❖ odměna za využití zlepšovacího návrhu 

❖ příspěvek na životní nebo penzijní připojištění od 1 roku a více ve firmě 

❖ firemní automobil k osobnímu užívání 

❖ sleva na rodinnou dovolenou u přední cestovní kanceláře 

❖ můžete se těšit na fajn kolektiv a slušné zacházení 

Budeme se těšit na Vaše reakce!                 
 

Kontaktní osoba: Aneta Vacková  

email: recepce@hotjet.cz 

tel. 777 427 427  

mailto:recepce@hotjet.cz


 

Adresa: Průmyslová 966/21, 747 23 

Bolatice  

 

 

 

Pracovní pozice: Asistentka účetní 
Pracovní pozice: Asistentka účetní a obchodního oddělení 
Úvazek: Plný 
Nástup: Ihned nebo dohodou 
Mzda: ? 
 

Doplňujeme náš tým  v oblasti administrativy. Hledáme zodpovědného člověka, který je pečlivý a jeho práce jej 
bude bavit.  
 
Náplň práce: 

❖ zpracování prvotních účetních dokladů 

❖ příprava podkladů pro mzdy, docházka 

❖ kontrola a zadávání faktur do systému 

❖ spolupráce s oddělením expedice 

❖ vkládání dat do počítače, kontrola dokladů 

❖ administrativní podpora 

Požadujeme: 

❖ středoškolské vzdělání s maturitou ekonomického směru 

❖ pokročilá znalost AJ alespoň na mírně pokročilé úrovni 

❖ zkušenosti v programu ABRA výhodou 

❖ pokročilou znalost MS Office 

❖ proaktivní přístup ke svěřeným úkolům a vysokou míru důslednosti  

❖ zodpovědnost, cílevědomost a aktivní přístup k práci 

❖ časovou flexibilitu dle potřeb obchodního a účetního oddělení  

❖ přirozenou pečlivost 

❖ silné komunikační dovednosti, analytické myšlení, metodické porozumění 

❖ řidičský průkaz sk. B 

 

Nabízíme 

❖ práci v prosperující firmě 

❖ jednosměnný provoz 

❖ nabízíme odpovídající platové ohodnocení 

❖ stravenkový paušál 

❖ odměna za využití zlepšovacího návrhu 

❖ příspěvek na životní nebo penzijní připojištění od 1 roku a více ve firmě 

❖ sleva na rodinnou dovolenou u přední cestovní kanceláře 

❖ můžete se těšit na fajn kolektiv a slušné zacházení 

Budeme se těšit na Vaše reakce!                 
 

Kontaktní osoba: Aneta Vacková  

email: recepce@hotjet.cz 

tel. 777 427 427  

Adresa: Průmyslová 966/21, 747 23 Bolatice  
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