
 
Jsme mezinárodní stabilní společnost, která se zabývá zakázkovou výrobou pojízdných regálových systémů.  

Dodáváme své výrobky v oboru skladování a manipulace do celého světa. Specializujeme se na rozvoj vertikálních 

skladovacích technologií a prostředků pro automatizaci manipulací ve skladu. 

 

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY DO NAŠEHO TÝMU 

 

Místo výkonu práce:  Slavkov 284, 687 64 okr. Uherské Hradiště 

Komu se hlásit:  Kateřina Závadská, tel. +420 725 075 477, e-mail: zavadska@kredit.cz 

Pracovněprávní vztah: plný úvazek 

 

PRACOVNÍKY VE VÝROBĚ a to na tyto pozice:  

- ZÁMEČNÍK 

- OBSLUHA CNC 

- OBSLUHA V LAKOVNĚ 

- SVÁŘEČ 

- ELEKTRIKÁŘ 

- OBSLUHA PÍSKOVAČKY 

- OBSLUHA PILY 

STROJNÍ KONSTRUKTÉR 

Náplň práce:  

- Návrh a tvorba 3D modelu v programu Autodesk Inventor 

- Zpracování výkresové dokumentace pro výrobu 

- Kompletace a evidence výrobní dokumentace 

- Technická podpora jednotlivých oddělení (prodej, nákup, výroba) 

Požadujeme:  

- SŠ/VŠ technického směru  

- Znalost Inventoru podmínkou 

- Zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost 

- Znalost Autodesk Vault výhodou 

- Znalost AutoCAD výhodou 

 

SKLADNÍK  

Náplň práce:  

- manipulace se zbožím - regálové komponenty 

- příprava a předmontáže zakázek k expedici včetně kompletního zabalení 

- příprava ostatního materiálu pro výrobu (spojování materiál atd.) 

- obsluha vysokozdvižného vozíku, v případě potřeby zajistíme proškolení 

Požadujeme: vyučení v oboru, praxe podmínkou 

 

SKLADNÍK  HUTNÍHO  MATERIÁLU 

Náplň práce:  

- příjem hutního materiálu fyzicky i evidenčně s označením materiálu při příjmu 

- označení úložných míst dle druhu materiálu, roztřídění a uložení materiálu dle míst a kvalit 

- příprava a výdej hutního materiálu do výroby   

- evidence a naskladňování použitelných zbytků z výroby 

- provádění dílčích inventur 

- organizace a odvoz kovového odpad 

Požadujeme: vyučení v oboru, praxe na pozici skladníka a ovládání vysokozdvižného vozíku, na který v 

případě potřeby zajistíme proškolení  

 

Nabízíme: zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti, lidský přístup, příspěvek na závodní 
stravování, odměny za zlepšovací návrhy, odměna za životní a pracovní jubileum, vánoční balíčky a odměny, 
zvýhodněný telefonní tarif.  
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REFERENT MARKETINGU 

Náplň práce:  

- správa účtu na sociálních sítích 

- tvorba a aktualizace prezentačních materiálů a webu společnosti 

- upevňování povědomí o obchodní značce a jejího postavení na trhu 

- příprava a koordinace průběhu marketingových kampaní a podpůrných aktivit 

- navrhování marketingového rozpočtu a vykonávání dohledu nad jeho průběžným čerpáním 

- komunikace s dalšími odděleními organizace a koordinace marketingových aktivit 

Požadujeme:   

- SŠ/VŠ vzdělání  
- praxe v oboru  

- dobrá znalosti AJ 

- organizační, prezentační  a komunikační schopnosti 

- dobrá znalosti MS Office 

 

PROJEKTOVÝ MANAŽER S NĚMČINOU 

Náplň práce: 

- Řízení projektů a realizace zakázek 

Požadujeme: 

- Znalost NJ (AJ výhodou) 

- Odborná praxe a technické znalosti výhodou  

- Zvýhodněný telefonní tarif 

- Odpovědnost, spolehlivost, samostatnost  

- Ochotu učit se nových věcem 

- Vhodné pro absolventy 

 

MANAŽER KVALITY S ANGLIČTINOU 

Náplň práce:  

- nastavení a trvalé zlepšování procesu řízení kvality 

- řešení interních a externích neshod, 

- stanovení nápravných opatření 

- evidence reklamací v informačním systému 

- systém řízení kvality, vyhodnocování a statistiky v oblasti kvality 

- nastavování pravidel a standardů 

- metodické vedení týmů k řešení nekvality 

- spolupráci se všemi útvary při plnění požadavků QEMS 

Nabízíme: zajímavou práci ve stabilní mezinárodní společnosti, lidský přístup, příspěvek na závodní 
stravování, odměny za zlepšovací návrhy, odměna za životní a pracovní jubileum, vánoční balíčky a 
odměny, zvýhodněný telefonní tarif.  
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VEDOUCÍ   MONTÁŽNÍ   SKUPINY   S   NJ / AJ 

Náplň práce: 

- montáž regálových technologií po celé Evropě a především řízení skupiny montérů při instalaci u 

zákazníka 

- výhodou jsou zkušenosti s vedením týmu a odborná praxe v oboru 

Požadujeme: základní znalost komunikace v anglickém nebo německém jazyce, vzdělání na úrovni výučního 

listu, ŘP sk. B a ochotu cestovat 

 

 

SERVISNÍ   TECHNIK   (ELEKTRIKÁŘ)   S   NJ / AJ 

Náplň práce: 

- Opravy a údržba automatizovaných regálových systémů 

- Samostatná práce u zákazníka 

- Komunikace se zákazníkem 

Požadujeme: Základní znalost komunikace v AJ či NJ, vzdělání na úrovni výučního listu v oboru 

elektrotechnika nebo umožňujícího absolvování vyhlášky č. 50/78 sb., paragraf 6 je výhodou, Řp sk. B 

(aktivní řidič) a ochotu cestovat na zahraniční služební cesty, velmi dobré vystupování, komunikační 

schopnosti, flexibilitu a zručnost 
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