METMO s.r.o.
Kozomín 501, 277 45 Kozomín
Od roku 2017 přináší společnost METMO nové dimenze při vytváření vysoce kvalitních a
přizpůsobených kovových konstrukcí pro nastavitelný kancelářský nábytek: kombinace
nejmodernějších výrobních technik pro nohy a rámy s předními partnery z globálního mechanického
a elektronického průmyslu
Staňte se součástí naší společnosti, aktuálně rozšiřujeme náš tým o:

Vedoucí technik údržby
Co u nás budete dělat?
• Povedete tým zaměstnanců oddělení údržby výrobních technologií,
• budete nastavovat a zlepšovat systém preventivní a prediktivní údržby,
• plánovat investice a rozpočtování nákladů pro další rozvoj oddělení údržby výrobních
technologií,
• spolupracovat s oddělením HR na zajištění školení, hodnocení a osobního rozvoje členů
týmu,
• úzce spolupracovat s vedením výroby a ostatních procesů,
• spolupracovat s oborovými a profesními organizacemi v oblasti servisu a nových trendů v
údržbě,
• komunikovat se zahraničními dodavateli výrobních technologií,
• spolupracovat při tvorbě KPI pro řízení výkonu údržby a sledovat jejich plnění,
• ponesete zodpovědnost za dodržování standardů BOZP.
Jak si Vás představujeme?
• Máte SŠ/VŠ technického směru (v oboru elektro/údržby strojů výhodou),
• zkušenost na obdobné pozici min. 3 roky,
• zkušenosti s vedením lidí min. 3 roky.
• Charakterizuje Vás samostatnost, rozhodnost, zodpovědnost.
• Máte výborné organizační a komunikační dovednosti.
• Hovoříte anglicky nebo německy a denní komunikace v cizím jazyce pro Vás není noční
můrou ale výzvou.
• Znalost MS Office je pro Vás samozřejmostí.
• Aktivně řešíte problémy a neustále hledáte řešení.
A co Vám nabídneme na oplátku?
• Zázemí silné, inovativní společnosti využívající nejmodernější technologie.
• Příležitost využít vlastní iniciativu a uplatnit své nápady.
• Zajímavé mzdové ohodnocení.
• Firemní notebook a mobilní telefon.
• Benefitní systém, který se neustále rozšiřuje.
• Stabilní zaměstnání v rostoucí mezinárodní společnosti.
• Nové a moderní pracovní prostředí, kde občerstvení je samozřejmostí.
• A především přátelský tým s rodinnou atmosférou, kde klademe důraz na worklife balance.
Zaujali jsme Vás? Tak to jsme moc rádi a těšíme se na Váš životopis v českém i anglickém jazyce.
Motivační dopis nás určitě potěší.
METMO s.r.o. bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu se Zákonem o zpracování
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, a to výhradně po dobu konání výběrového řízení.
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