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ID pracovního místa Team Leader - výroba

Jak si vás představujeme:

Máte ÚSO vzdělání technického zaměření a minimálně dvouletou zkušenost s vedením lidí, ideálně z
výrobní firmy

Máte analytické, rozhodovací a řídící schopnosti – dovedete tým nadchnout, rozvíjet a motivovat

Umíte komunikovat a konflikty řešíte konstruktivně

Máte základní technické znalosti

Máte zkušenost s prací dle norem ISO a základy lean managementu

Ovládáte základní nástroje Microsoft Office

Co bude Vaší náplní práce:

Organizovat a plánovat činnost svěřeného výrobního úseku

Organizovat a řídit výkon podřízených pracovníků

Sledovat a vyhodnocovat ukazatele výroby KPIs

Neustále zlepšovat efektivitu svého úseku – LEAN, KAIZEN

Kontrolovat dodržování pracovní a technologické kázně, BOZP, PO a norem ISO

Komunikovat s ostatními odděleními – TPS, QS, údržba

Organizovat a vést informační a projekční schůzky

Denní reporting

Co můžeme nabídnout?

Nezávislost. Neříkáme vám, jak věci dělat, je to na vás.

Agilitu. Své nápady můžete rychle převést do praxe.

Spolupráci. Naše firemní kultura je založena na vzájemné podpoře.

Profesionalitu. Za dobrou práci, dobrá odměna. Efektivitu umíme ocenit.

Růst. S naší firmou rostou i naši zaměstnanci.

Vybavení, protože bez telefonu a PC už to v dnešní době nejde.

Stravenky v hodnotě 100 Kč neboť energii je potřeba doplňovat.

5 týdnů dovolené. Je třeba nabrat energii

Široká řada benefitů ( flexi pass, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvky na životní události – svatba,
narození dítěte, jubilea, týmové akce, aj.)

Zasláním životopisu do společnosti TROX KS Filter s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních
dat a jejich uchování v personální databázi společnosti TROX KS Filter s.r.o. za účelem získání
zaměstnání dle nařízení EU 2016/679 GDPR. Tento souhlas platí do odvolání. Současně tímto
potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Všechny Vaše údaje budeme považovat za přísně důvěrné.

Kontakt:

Zaměstnavatel:TROX KS Filter s.r.o.

Kontaktní osoba:Yveta Čechová

cz > Společnost > KARIÉRA > Volná místa > Team Leader - výroba

https://www.troxfilter.cz/
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Adresa:Evropská 710, 261 01 Příbram - Příbram II, Česká republika

Telefon:606 724 311
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