Společnost Gates Hydraulics s.r.o. je součástí amerického koncernu Gates, který je předním světovým
výrobcem hydraulických systémů převážně pro strojní zařízení ve stavebním a těžebním průmyslu. Pro
svůj výrobní závod v Karviné hledá zaměstnance na pozici

Inženýr procesního zlepšování
Náplň práce:















Pomáhá a spolupracuje s dalšími odděleními na realizaci konkrétních projektů, programů pro
zvýšení zisku a optimalizované rozložení výroby.
Rozšiřuje a integruje systém metody Lean Manufacturing do praxe.
Identifikuje a vyhodnocuje možnosti ke zlepšení v rámci celého výrobního procesu
Vyhodnocuje a ověřuje potenciální úspory nákladů
Koordinuje a kontroluje harmonogramy a plány projektů
Vyhledává osvědčená řešení, jež aplikuje v konkrétních projektech
Využívá širokou paletu dostupných Lean nástrojů v oblasti vývoje a realizace projektů
Vytváří pracovní postupy pro optimalizaci procesu, včetně normování a časových snímků
Připravuje analýzy nákladů práce a jiné kalkulace.
Transformuje stávající praxi využitím nástrojů štíhlé výroby
Zavádí osvědčené postupy s cílem zlepšit a udržovat efektivitu práce a využití strojů
Pravidelně poskytuje zpětnou vazbu o stavech projektů
Sleduje, do jaké míry jsou naplněny cíle a hmatatelné úspory jednotlivých projektů
Stanovuje metody a postupy k udržení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požadujeme:













VŠ vzdělání, ideálně technického zaměření
Minimálně 2 roky praxe na obdobné pozici
Zkušenosti s projekty ve výrobní firmě
Six Sigma – Green belt výhodou
Znalost - ISO 9000, ISO 14001
Znalost principů štíhlé výroby např. – 5S, Lean, 6 SIGMA, MUDA, SMED, TPM
Nadstandardní znalost práce na PC, zejména MS Excel a Project
Znalost čtení technické dokumentace
Komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem
Samostatnost, flexibilita, preciznost
Systematické a analytické myšlení
ŘP sk. B

Nabízíme:









Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti orientované na Lean Manufacturing
Moderní technologické vybavení
Možnost profesního rozvoje a seberealizace
Příjemné a bezpečné pracovní prostředí
Zajímavé finanční ohodnocení
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Nárok na dny dovolené navíc v závislosti na délce trvání pracovního poměru
Závodní stravování s nadstandardním příspěvkem

Místo výkonu práce: Karviná
Nástup možný ihned nebo dle vzájemné dohody
V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou adresu
hr@gateshydraulics.cz
Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na čísle 597 467 665.
www.gateshydraulics.cz

