MISTR VÝROBY – provozovna PROBOŠTOV
Česká společnost HIT OFFICE s.r.o., s více jak 25 letou tradicí, patří v rámci středoevropského
regionu mezi nejvýznamnější výrobce a distributory kancelářských a školních potřeb z
papíru, kartonů a lepenek. V roce 2013 jsme koupili divizi výroby potravinářských tácků a
zařadili jsme se mezi tři nejvýznamnější výrobce papírových tácků, misek a talířů na
evropském trhu. Společnost HIT OFFICE s.r.o. zvítězila v soutěži Národní ceny za kvalitu v
rodinném podnikání a zařadila se mezi 16 nejlépe řízených firem Česka. Nyní hledáme posilu
do týmu na pozici MISTR BALENÍ pro náš závod v Proboštově.
Vaší náplní práce bude:
- Vedení 10-15 členného týmu, plánování výroby, směn a rozmístění lidí
- Odpovědnost za plnění výrobních plánů dle potřeb expedice
- Zajišťování dostupnosti polotovarů z výroby a skladu
- Vytváření podkladů pro mzdy, docházky a výrobní evidenci
- Zodpovědnost za dodržování BOZP, ISO a BRC
Požadujeme od Vás:
- Pozitivní přístup
- Minimálně středoškolské vzdělání
- Zkušenost s vedením lidí, min.3 roky
- Výborná znalost Excelu
- Výborné komunikační a organizační schopnosti
- Proaktivní přístup, loajalitu
Nabízíme Vám:
- Spolupráci na HPP, doba neurčitá
- Zázemí stabilní firmy s osobním přístupem, přátelský kolektiv
- Možnost profesního růstu
- Možnost firemního dotovaného bydlení
- Moderní pracovní prostředí
- Roční bonus
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- Příspěvek na stravování
- Vzdělávací kurzy
- Notebook, mobilní telefon (výhodné telefonní tarify pro celou rodinu)
- Mzdu 22.000,- - 27.000,-Kč
Směnnost: Jednosměnný provoz
Svůj životopis s motivačním dopisem zasílejte na uvedený email, nebo se hlaste na
telefonním čísle +420 778 719 135
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