
 

Aktuálně hledáme vhodné kandidáty na pozici: 

Najdete … 
nás přímo v Povrlech na silnici I/62 mezi 
Ústím nad Labem a Děčínem. Závod je pro 
naše zaměstnance dobře dostupný, ať už 
dojíždějí do práce autem (před závodem je 
hlídané parkoviště), hromadnou veřejnou 
dopravou (vlak nebo „zelený“ autobus) 
nebo na kole.  

Našim zaměstnancům poskytujeme … 

 5 týdnů dovolené 

 jazykové kurzy na pracovišti  

 dotované stravování v závodní jídelně 

 příspěvek na penzijní pojištění 

Najdete … 
Společnost Měď Povrly a.s. je tradičním 
dodavatelem válcovaných a lisovaných 
produktů z mědi a mosazi, které 
nacházejí uplatnění na 25 trzích celého 
světa. Ve firmě se snoubí tradice, která 
pramení z více než 100 leté historie firmy, 
s aplikováním nových moderních přístupů 
a zaváděním inovací. Za úspěchem stojí 
220 zaměstnanců, kteří jsou hnací silou a 
na jejichž zkušenosti a profesionalitu je 
firma hrdá.  

VEDOUCÍ TÝMU  
ICT A CONTROLLINGU 

Hlavní zodpovědnosti a úkoly: 

 vedení týmu ICT a controllingu (4- členný tým) 
 zodpovědnost za funkčnost, bezpečnost a efektivitu ICT 

vybavení a procesů 
 zodpovědnost za plánování a realizaci projektů a úkolů 

v návaznosti na strategii společnosti 
 zodpovědnost za správu informačního systému, datové 

základny a databázového centra 
 sběr a vypracování funkčních požadavků pro digitalizaci 

procesů ve výrobě 
 projektové řízení specifických úkolů - od výběru 

dodavatele řešení, řízení projektu, administraci, podíl na 
tvorbě analýzy, až po vlastní implementaci a testování 

 zodpovědnost za řešení požadavků uživatelů u 
používaných informačních systémů 

 podpora efektivního nasazení MES a obecné automatizace 
i digitalizace procesů 

 

Požadavky na kandidáty: 

 zkušenost na pozici systémového analytika výhodou  
 prokazatelná zkušenost s realizací projektů v oblasti ICT 
 předpoklady pro vedení lidí 
 znalost operačního systému Windows a MS Office 
 základní znalost SQL jazyka, MES systému 
 znalost některého z ERP systémů, znalost informačního 

systému KARAT výhodou 
 tah na branku, analytické myšlení a flexibilitu 
 schopnost definovat požadavek a komunikovat s interními 

klienty 
 

V případě zájmu o uvedenou pozici nám, prosím, zašlete Váš 
životopis na emailovou adresu: job@medpovrly.cz   

 
 


