Zmenový majster
Skupina Brose celosvetovo rastie. Inovácie v oblasti výskumu a vývoja, ako aj strategické
investície sú základom pre budovanie našej pozície na trhu. Ponúkame Vám nové možnosti
pracovného uplatnenia s náročnými úlohami a rýchlejším prevzatím zodpovednosti.
Vaše úlohy
–	zabezpečenie výroby na montážnom úseku, koordinovanie pracovnej skupiny pri
dosahovaní cieľov
– zodpovedný za výsledky skupiny (produktivita, kvalita, čistota a poriadok)
– dodržiavanie predpisov BOZP a PO, smerníc BROSE
– zodpovedný za šetrné zaobchádzanie s nástrojmi, zariadeniami
– zodpovedný za minimálne vytváranie šrotových dielov
– motivácia zamestnancov
– sledovanie dochádzky zamestnancov v skupine
– zaúčanie nových zamestnancov
– funkcia náhradníka na problémových miestach
– koordinácia rozdelenia úloh v pracovnej skupine
– vybavovanie resp. organizovanie nepriamych činností (údržba, zabezpečenie materiálu)
–	uskladnenie materiálu do spádových regálov, v prípade potreby vykonávanie logistických
činností
– realizácia sériových skúšok
– realizácia a kontrola vykonávania skúšok na prvom kuse (uvoľnenie výroby)
– v prípade potreby zastupovanie supervízora/denného majstra

V spoločnosti Brose
vyvíja a vyrába viac ako
24 000 zamestnancov v
23 krajinách
mechatronické
komponenty a systémy
do dverí a sedadiel
vozidiel, ako aj
elektromotory.
Každý druhý nový
automobil celosvetovo
je vybavený minimálne
jedným výrobkom
spoločnosti Brose.

Váš profil
– ukončené stredoškolské vzdelanie, technický smer je výhodou
– znalosť nemeckého alebo anglického jazyka je veľkou výhodou
– podmienkou je 3 roky praxe vo výrobnom sektore
– zodpovednosť, asertivita, príjemné vystupovanie
– znalosť SAP
– znalosti o bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia
V našom Brose pracovnom svete Vám ponúkame moderné pracovné prostredie:
Flexibilný koncept kancelárií podporuje pracovnú atmosféru, ktorá sa vyznačuje otvorenou
komunikáciou a najvyššou možnou mierou efektivity. Flexibilný pracovný čas Vám umožní
nájsť rovnováhu medzi rodinou a prácou. Zamestnanci sú odmeňovaní s ohľadom
na ich výsledky. K benefitom patria inovatívne sociálne služby v oblasti podnikového
dôchodkového zabezpečenia, zdravia, fitness a gastronómie. Ponuka benefitov sa môže
líšiť v závislosti od lokality.
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