Specialista údržby výroby
Production Maintenance Specialist
Vaše úkoly:
•
•
•
•
•
•

Provádět pravidelné porady s pracovníky
Koordinovat proces systému plánované údržby
a preventivních kontrol strojů a zařízení
Vypracovávat pracovní instrukce
Zajišťovat přestavbu výrobních linek
Zajišťovat zavádění nových upravovaných nebo
přemísťovaných výrobních procesů
Vést a řídit přidělené projekty

Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Min. SŠ vzdělání, obor elektro
Znalost NJ nebo AJ na komunikativní úrovni
Adekvátní praxe v oboru
Znalost práce na PC, znalost SAP výhodou
Vyhláška 50/78 Sb. min. paragraf 6
Čtení a tvorba technické dokumentace
Dobré prezentační a organizační schopnosti
Časová flexibilita
Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Zkušenost s jedinečným know-how a řízením
procesů skupiny ZF
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.)

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

What will be your tasks?
•
•
•
•
•
•

Conduct regular consultations with employees
Coordinate the process of the system of planned maintenance
and preventive inspections of machines and equipment
Develop work instructions
Ensure the reconstruction of production lines
Ensure the introduction of new modified or relocated production
processes
Lead and manage assigned projects

Requirements:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Min. Secondary school education, field of electrical engineering
Knowledge of German or English at a communicative level
Adequate practice in the field
Knowledge of working on a PC, knowledge of SAP an advantage
Decree 50/78 Coll. min. paragraph 6
Reading and creating technical documentation
Good presentation and organizational skills
Time flexibility
Driver's license sk. B - active driver

We offer:
•
•
•
•
•

Experience with the unique know-how and process management
of the ZF Group
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.)

