Naše Know-How je k Vašim službám
Již více než 90 let vyvíjí a vyrábí společnost ERICH JAEGER vysoce kvalitní elektrická spojení pro různá odvětví
průmyslu. Mezi naše zákazníky tak patří vedle mnoha významných výrobců automobilů a užitkových vozidel také podniky
z jiných odvětví. Přitom přes 1000 pracovníků pracuje na inovativních řešeních pro naše zákazníky. Se sídlem firmy v
Německu, třemi výrobními závody v Mexiku, České republice a v Číně, jakož i prodejními zastoupeními v USA, Francii,
Polsku a Itálii je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.
Posilte náš tým jako

PRŮMYSLOVÝ INŽENÝR
Automotivý průmysl
Vaše úkoly budou:

Optimalizace výrobních a logistických procesů včetně analýzy stávajícího stavu, návrhu řešení a jejich realizace
v praxi

Definice a řízení projektů neustálého zlepšování

Stanovení výkonových norem

Stanovení kapacit strojů a výrobních zařízení

Návrh a rozmístění strojů ve výrobě

Spolupráce při výběru nových strojů

Simulace výrobního procesu

Zavádění metod štíhlé výroby a štíhlé logstiky

Spolupráce s výrobními týmy
Váš profil:

SŠ/VŠ technického směru se zaměřením na průmyslové inženýrství

Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

Zkušenosti z výrobní společnosti na obdobné pozici

Znalost v oblasti Lean, Kaizen, SMED, REFA, MOST, VSM

Proaktivní přístup s orientací na výsledek
Co můžete očekávat:

Průžnou pracovní dobu

Stravenky

13. plat na základě dosažených výsledků společnosti, příspevek na dopravu, příspěvek na životní nebo penzijní
pojištění, poukázky při pracovních a životních jubilejích, home-office, dodatková dovolená
Zaujala Vás naše nabídka? Pošlete nám Váš životopis na adresu: jobs [at] ejr.cz
Budeme se těšit na osobní setkání!

Erich Jaeger, s.r.o., Průmyslový park 304, 742 21 Kopřivnice
Informace o ochraně údajů: Vaše žádost e-mailem nám dorazí v nezašifrované podobě a obsah Vašich dokumentů bude k
dispozici pouze pro personální oddělení a osoby zodpovědné za rozhodování ve zmiňovaném výběrovém řízení. Vaše osobní
údaje používáme a zpracováváme jako součást naší online přihlášky a budou smazány po ukončení výběrového řízení nejpozději do 6 měsíců.

