Project Leader
Společnost Stant Manufacturing, s. r. o. (www.stant.com), která je celosvětově vedoucí společností v
oblastech technologického návrhu, výroby a distribuce širokého spektra produktů a nástrojů pro
automobilový průmysl, vyhlašuje výběrové řízení na pozici Project Leader.

Pracovník na této pozici vykonává v rámci své působnosti zejména, ale ne výhradně tyto činnosti:
1.
vede projekt od začátku až k jeho úspěšnému a včasnému uvedení do výroby, včetně řešení
případných problémů při zavádění
2.
řídí všechny aspekty a souvislosti s přiděleným projektem a uplatňuje vnitřní metodiku a
pokyny projektového řízení jako je časový harmonogram, změnové řízení, registr akčního plánu atd.
3.
analyzuje a identifikuje problémy při implementaci, které mohou ovlivnit plán nebo rozpočet
a řeší tyto zjištění s kompetentními osobami ve společnosti
4.

analyzuje rizika nových produktů nebo procesů a oznamuje je managementu

5.

zodpovídá za dodržování rozpočtu, reportuje a analyzuje aktuální stav

6.
poskytuje podporu při výrobě tak, aby byla zajištěna výroba produktů a jejich sestavení a
funkčnost odpovídaly zamýšlenému a požadovanému designu
7.

vyvíjí postupy a procesy které jsou předmětem budoucí sériové výroby

8.

spravuje postupy a procesy které jsou předmětem sériové výroby

9.

poskytuje technickou podporu ostatním oddělením, hlavně nákupu a kvalitě

10.

komunikuje se zákazníkem případné změny na projektu

11.

podílí se na auditech

12.

podílí se na finanční analýze projektu

13.

asistuje při montáži prototypů a jejich testování

Požadujeme:
- komunikativní znalost Aj - denní komunikace s centrálou v USA
- prokazatelná zkušenost s projektovým řízením
- znalost práce s programy MS Office, zejména Microsoft Excel
- orientace v technické dokumentaci
- zkušenost z obdobné pozice min. 2 roky
- prokazatelná zkušenost z výrobní společnosti
- znalost FMEA, APQP
- orientace v ISO TS16949

- kreativní přístup a myšlení
- preciznost
- odolnost vůči stresu
- řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
- místo výkonu práce: Karviná
- datum nástupu: ihned
- systém benefitů (penzijní připojištění, stravenky)
- možnost dalšího vzdělávání (odborné kurzy, cizí jazyky)
- práce v dynamické mezinárodní společnosti

