
 
Procesní inženýr/ka (pracoviště Kladno) 
Náplň práce: 

 studie a implementace výrobních procesů včetně návrhu, výběru a instalace vybavení, pracovního procesu, 
pracovního postupu, charakteristiky procesu, metod pro monitorování a kontrolu procesů, manipulaci 
s materiálem, výběr nástrojů, spotřebního materiálu, dokumentace, školení, podpory a údržby či servisu 
zařízení 

 charakteristika, vyhodnocení a validace výrobních procesů tak, aby splňovaly regulační požadavky a aby byla 
zajištěna kvalita výrobků i procesu 

 vývoj procesů tak, aby byly bezchybné 

 vedení procesních zlepšení a motivace ostatních ke zlepšování: poskytování výrobních informací 
k rozhodnutím, posuzování procesů pomocí měření a interpretace získaných dat 

 koordinace iniciativ Six Sigma a Lean, analýza kořenových příčin a iniciace nápravných opatření 

 vývoj nejlepších praxí a inovativních řešení pro zdokonalení výrobní efektivity, snížení nákladů a maximalizace 
zisku 

 zajištění dokumentace k procesům a výrobní instrukce 

 udržení zařízení v provozu koordinací údržby a oprav 

 dosahování cílů ve výrobní produktivitě, výnosnosti procesů, dodržování termínů projektů a ve výrobních 
nákladech 

Požadavky: 
 VŠ, min. Bc. úroveň, elektrotechnický obor 

 praxe - výrobní procesy, štíhlá výroba, kvalita, vývoj software, metodologie systémového inženýrství, testovací 
techniky – není podmínkou 

 pracovní zkušenosti 

o Elektrotechnická výroba (SMD, THT, automatizace, testování, balení) 

o Six Sigma, lean production 

o Programování, robotizace (PLC, C+, další) 

 práce s MS Office 

 anglický jazyk na komunikativní úrovni slovem i písmem 

 samostatnost, schopnost plánovat svou práci, zodpovědnost, iniciativa, pečlivost, komunikativní schopnosti 
(úzká spolupráce s ostatními pracovníky), ochota učit se 

 kreativita, odolnost proti stresu, schopnost nacházet efektivní řešení a ekonomicky výhodné metodiky 

Nabízíme: 
 zajímavé platové ohodnocení 

 dovoz dotovaných obědů do firmy nebo stravenky dle volby zaměstnance, 

 zdravotní dovolená navíc, 

 příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění, 

 benefitní poukázky v hodnotě až 800 Kč měsíčně, 

 firemní parkoviště 

 
Místo výkonu práce - Buštěhradská 223, Kladno 

Pracovní doba  - standardně jednosměnný provoz od 6:00 do 14:35. 

Kontakt - Ing. Dani Mawla, e-mail: dani.mawla@vesla.cz, tel. +420 733 523 217 
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