
 

 

 
                                  Plánovač výroby 
 

Požadavky:    

 Ukončené SŠ vzdělání s maturitou (technické zaměření) 

 Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem (středně pokročilý) 

 PC na uživatelské úrovni (balíček MS Office/Excel) 

 Znalost plánovacího procesu ve výrobě/na logistice 

 Analytické myšlení, pečlivost, samostatnost, odpovědnost  

 Velmi dobré komunikační schopnosti 

 

Výhodou: 

 Praxe ve výrobním nebo logistickém oddělení výhodou (plánování a tok materiálů) 

 Znalost SAP  

 

Náplň práce: 

 Zodpovědnost za výrobu a plánování v odvětví kabelových vodičů 

a drátů. Koordinace a spolupráce s kolegy a s ostatními odděleními 

(procesní inženýring, kvalita, údržba, logistika atd.). 

 Dohled nad zachováním spolehlivých a bezpečných výrobních 

systémů a současně zlepšování výrobních výkonů, efektivity a 

optimalizace nákladů a všechny podměty řeší s vedoucím výroby. 

 Implementace inovativních řešení, nových technologií a 

pracovních metod ve výrobě s cílem snížit náklady a zvýšit 

kvantitu a rychlost výroby (včetně IT řešení). 

 Zvyšovat efektivitu a snížit výrobní náklady na základě KPI. 

 Provádí inventury nedokončené výroby každý měsíc a inventury 

strojů, majetku v přidělené oblasti 1x ročně 

 Odpovědnost za čistotu pracovního prostoru a strojů. 

 Zodpovídá v přidělené oblasti výroby za 6S, spolupracuje na 

dalších metodikách Smed, Kanban, Kaizen apod. v rámci výroby 

 Kontroluje, dodržuje a dává podměty na zlepšení BOZP, PO, 

Enviromentu ve společnosti 

 Koordinuje směnnost, dovolené, přesčasy a je zodpovědný za 

docházku 

 Účastní se interních a externích auditů na pracovišti, za které nese 

zodpovědnost, odchylky řeší s vedoucím výroby 

 Provádí i pohovory se svými podřízenými a výsledky řeší s 

vedoucímu výroby 

 

Nabízíme: 

 velmi dobré mzdové ohodnocení 

 bonus „13“ plat při splnění stanovených kritérií 

 částečně flexibilní pracovní doba 

 možnost občasné práce z domova 

 příspěvek na stravování 75 Kč/odpracovaná směna 

 příspěvek na volnočasové aktivity 1500 Kč/kalendářní rok 



 odměna za pracovní výročí 

 25 dní dovolené za kalendářní rok 

 3 dny zdravotního volna za kalendářní rok 

 firemní jazykové vzdělávání (v pracovní době na pracovišti, plně hrazené zaměstnavatelem) 

 firemní společenské a sportovní akce v průběhu roku 

 možnost nákupu firemních akcií za zvýhodněných podmínek 

 přátelské prostředí stabilní mezinárodní společnosti  

 

Nástup: 

Nástup možný ihned nebo dle vzájemné dohody. 

V případě zájmu, pošlete své CV a průvodní dopis na níže uvedenou emailovou adresu.  

 

Kontakt: 

Draka Kabely, s.r.o., Třebíčská 777/99, Velké Meziříčí 

E-mail:monika.gabrhelikova@prysmiangroup.com 

 

 

 


