Prievidza

Zmenový majster/Zmenová majsterka

Brose is the world’s fourth-largest
family-owned automotive supplier.
Our mechatronic systems for doors,

Brose je z celosvetového pohľadu štvrtým najväčším subdodávateľom automobilového
priemyslu v rodinnom vlastníctve. Spoločnosť vyvíja a vyrába mechatronické systémy
do dverí a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Zhruba 26 000 zamestnancov v 62
prevádzkach v 23 krajinách dosahuje obrat 6,3 miliardy eur. Každý druhý nový automobil je
vybavený minimálne jedným výrobkom spoločnosti Brose.

seats or electric motors and drives
can be found in every second new
vehicle around the world today.
Over 80 manufacturers and 40
suppliers rely on our eﬃciency
and performance. About 26,000
employees at 63 locations in 23

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- Koordinácia a odsúhlasenie zákaziek prip. SAP plánu s logistikou výrobného tímu ako aj
plánovanie výroby liniek
- Koordinácia, dokumentácia a organizácia zákaziek skúšok a vzorkovania prvých kusov
(SPC merania)
- Zostavovanie zmenových plánov s ohľadom na dostupné kapacity (pracovníci, stroje,
zariadenia, atď.) Zadelenie práce s ohľadom na BOZP ako aj zabezpečenie dostupnosti
zariadení
- Kontrola a starostlivosť o odmeňovací system HR ako aj podpora pracovníkov pri procese
neustáleho zlepšovania (KVP, ZN, 6S-audity) a Ideas
- Vytváranie objednávok ako aj udržiavanie stavu zásob náhradných dielov, náradia,
spotrebného materiálu a pracovných pomôcok
- Dohodnutie / plánovanie a načasovanie veľkých opráv strojov a zariadení so servisnými
oddeleniami ako aj zaznamenávanie a vyhodnotenie príčin porúch a zavedenie
adekvátnych nápravných opatrení
- Zaškoľovanie výrobných pracovníkov (napr. vstupné zaškolenie, atď.)
- Zabezpečenie BPS (Brose Production System)-smerníc (6S-audity, vizualizačné tabule,
atď.)
- Riadenie ná/výbehu pri zmenách (výkres/proces)
- Kontroly zásob s adekvátnym zavedením nápravných opatrení po dohode s majstrom,
logistikou a výrobným tímom
- Zabezpečenie zberu dát v MES-Systeme, ako aj overovacích skúšok
- Plnenie ďalších úloh súvisiacich s popisom práce podľa pokynov nadriadeného
- Dodržiavať zásady BOZP, OPP; ochrany životného prostredia a hospodárne zaobchádzať
s energiami

countries guarantee quality and
innovation.

Brose Canada Inc.
1500 Max Brose Drive

Váš proﬁl
- 3 ročné skúsenosti s riadením výroby
- Znalosti z pracovného práva
- Všeobecne znalosti o nasadených výrobných technológiách v oblasti zodpovednosti
- SAP-znalosti
- Znalosti BOZP a ochrany životného prostredia

London, ON N6N 1P7

- Silná osobnosť
- NJ/AJ výhodou
- Pozícia je vhodná pre muža aj ženu
Zamestnanecké výhody, beneﬁty
- práca v stabilnej spoločnosti s dobrým menom a viac ako 100-ročnou históriou
- práca v príjemnom kolektíve
- možnosť získať mnoho skúsenosti s tzv. "greenﬁeld"
- kvalitný proces zaškolenia
- podpora zo sesterských závodov
- účasť na zahraničných služobných cestách
- služobný telefón
- práca v sociálne založenej ﬁrme
- pohyblivý pracovný čas
- Mzda: od 1100 Eur (v závislosti od praxe v odbore) + variabilné zložky mzdy

Brose Canada Inc.
1500 Max Brose Drive
London, ON N6N 1P7

Prosím reagujte na pozíciu použitím online formulára

