MES Specialista
Vaše úkoly:

•
•
•
•
•
•
•

Poskytuje služby MES konzultanta a administruje systém
Navrhuje systém, definuje požadavky na systém a vytváří
integrační specifikace vč. zajištění nacenění
Řízení projektů a koordinace dodavatelů zařízení
Nasazení systému na výrobní linky
Systém testování, případy užití, provedení funkčních a
akceptačních testů, zajištění „připravenosti k použití“
Investigace a řešení problémů, servisní a změnový
management, podpora zlepšování
Interní a externí komunikace

Požadavky:

•
•
•
•
•
•
•

Zkušenosti s implementací MES programů a procesů
(data, recepty, objednávky, trasování, propojenost, …)
Zákaznicky a servisně orientovaný, osobní odpovědnost,
týmový hráč, schopnost pracovat s globálními týmy
Znalost práce s SW systémy plánování pro výrobní
procesy, propojení MES s ERP
Znalost řídících a automatizačních systémů
SŠ nebo VŠ vzdělání v oblasti IT nebo automatizace
AJ znalost úrovně B2, NJ výhodou
Řidičský průkaz sk. B

What will be your tasks?

•
•
•
•
•
•
•

Provide MES consultation services, system administrator
System design, define business and integration specification
incl. RFQ
Project management and coordination of equipment supplier
Rollout on production lines
System testing – create use cases, perform functionality and
user acceptance tests, ensuring “ready-to-use”
Problem solving and troubleshooting, service and change
management, support incremental improvements
Internal and external communication

Requirements:

•
•
•
•
•
•
•
•

Experience in the implementation of MES software and
processes (master and recipe data, work orders, process
data, traceability, interlocking, machine condition, …)
Service oriented, personal responsibility, team player
Ability to work with cross functional teams
Strong experience in advanced planning and scheduling
systems for production, interfacing MES with ERP
Knowledge in Industrial automation (PLC, SCADA, OPC-UA)
Degree in Computer Science or automation or comparable
English - B2 level, German advantage
Driving license B

Nabízíme:
We offer:

•
•
•
•
•
•

Zkušenost s jedinečným know-how a řízením procesů
skupiny ZF, nejmodernější technologie
Práce v mezinárodním týmu s mezinárodními
vzdělávacími programy
Motivační plat (13. a 14. plat)
25 dní dovolené
Další zajímavé benefity (dotovaná jídla, příspěvky na
penzijní připojištění, příspěvek na dopravu atd.)
Práce v mezinárodním týmu, možnost uplatnit cizí jazyky

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
Igor.culek@zf.com

•
•
•
•
•
•

Experience with the unique know-how and process
management of the ZF Group, state-of-the-art technology
Work in an international team with international training
programs
Motivational salary (13th and 14th salary)
25 days holiday
Other interesting benefits (subsidized meals, supplementary
pension contributions, transport allowances, etc.)
Work in an international team, the opportunity to apply
foreign languages

