
 

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 

 pružnou pracovní dobu 

 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.  

TECHNOLOG –  
PROCENÍ INŽENÝR 

Hlavní zodpovědnosti a úkoly: 
 zodpovídá za tvorbu výkonových norem   
 zodpovídá za tvorbu standardů výroby   
 zodpovídá za implementaci nástrojů štíhlé výroby - 5S, 

TPM, FMEA atd.   
 provádí analýzy efektivity výrobních procesů se 

zaměřením na jejich optimalizaci  
 určuje měřitelné hodnoty a KPI, které umožní 

kvantifikovat výsledky a dopad lean činností, sledování 
úspor a přínosů 

 spolupracuje na vytváření kultury neustálého zlepšování 
 navrhuje nápravná opatření a příležitosti ke zlepšení  
 spolupracuje na zavádění navržených opatření  
 spolupracuje s údržbou na zlepšení a úpravách strojů, 

nástrojů     
 navrhuje technická opatření ke zvýšení produktivity 

práce a snížení nekvality  

Požadavky na kandidáty: 
 VŠ/SŠ vzdělání technického směru, zaměření na znalost 

výrobních technologií a procesů je výhodou  
 praxi na obdobné pozici minimálně 3 roky 
 znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou  
 znalost metod štíhlé výroby 
 analytické myšlení, smysl pro detail 
 aktivní přístup, spolehlivost, samostatnost 

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


