
 
 
 
 
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových 

operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní 

závod v Karviné kandidáta/kandidátku do svého týmu. 

 
Nabídka zaměstnání na pozici:  

Production Supervisor / Výrobní supervizor 
 

✓ Rádi pracujete ve výrobním prostředí, znáte procesy štíhlé výroby? 
✓ Máte zkušenosti s vedením většího kolektivu lidí v mezinárodní společnosti? 
✓ Nebojíte se komunikovat, spolupracovat s ostatními kolegy napříč společností a dohlížet nad 

dodržováním výrobních procesů? 

 

Pak hledáme právě VÁS ! 
 

Zodpovědnosti: 
  
Production Supervisor je zodpovědný za plynulý a bezproblémový průběh výroby na svěřené směně 
ve třísměnném provozu - řídí, koordinuje a organizuje tým výrobních koučů tak, aby byla zajištěna výroba 
v požadovaném čase, kvalitě a množství. Významnou měrou se podílí na procesu neustálého zlepšování. 
Monitoruje ukazatele produktivity, kvality, bezpečnosti práce atd. Spolupracuje s oddělením kvality v rámci 
interních auditů, vede a účastní se projektů. 
 

Požadavky:     
- SŠ/VŠ vzdělání technického charakteru,  
- zkušenost z výrobního prostředí s prokazatelnou zkušeností z vedoucí pozice,  
- znalost anglického jazyka, min. na úrovni středně pokročilý, 
- znalost práce na PC, znalost SAP/R3 výhodou, 
- zkušenosti s metodami štíhlé výroby výhodou, 
- zaměření na oblast trvalého zlepšování, 
- zkušenost s vedením lidí, 
- samostatnost v rozhodování, organizační schopnosti, 
- komunikační dovednost, umění jednat s lidmi, 
- analytické schopnosti. 

 

Pracovní poměr:   Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou 

Nástup:  Dohodou 

 

O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu v českém 
a anglickém jazyce. Odpovědi můžete zasílat e-mailem, poštou nebo odevzdat přímo v recepci společnosti 
Mölnlycke Health Care. 

 
 
Kontakt:      Mölnlycke Health Care Klinipro, s.r.o., Eliška Nešporová 

Na Novém Poli 382/1, 733 01 Karviná – Staré Město 

E-mail: eliska.nesporova@molnlycke.com 

Tel.: +420 703 168 352 
 
 

Více informací na www.molnlycke.com a www.lidemprozdravi.cz 

 


