My, společnost Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG, jsme předním světovým výrobcem vysoce přesných
kuličkových ložisek. Sídlo společnosti a centrum výroby je v Rimparu u Würzburgu, kromě toho
vlastníme také montážní závod v Čechách a prodejní pobočku v USA. Od roku 2015 jsme
samostatnou dceřinou společností americké korporace KAMAN Corporation v rámci divize
Aerospace - Specialty Bearings & Engineered Products. Naše vysoce kvalitní produkty jsou mimo jiné
používány v lékařské technice po celém světě. Naše vysokootáčková vřetena jsou používána jak v
běžném strojírenském průmyslu, tak i v leteckém a kosmickém průmyslu. Orientace na zákazníka,
schopnost inovace a flexibilita nám umožňují už po léta dosahovat nadprůměrného růstu. Tento
náskok chceme udržet a nadále jej rozvíjet.
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Vaší náplní práce bude:
Kontrola a prověřování výrobních technologií
Navrhování zlepšení a optimalizace procesů
Provádění kontrol nastavení bezpečnostních a technologických parametrů
Vytváření kontrolních plánů a FMEA
Zajištění a tvorba nových postupů technologie/ spolupráce na projektech se zahraničím
Tvorba technologie s ohledem na snižování zmetkovitosti
Spolupráce při objednávání nových zařízení
Správa nástrojů, přípravků náhradních dílů
Vedení malého týmu
Požadujeme:
VŠ vzdělání technického zaměření
Aj nebo Nj na komunikativní úrovni
Min. 5 let praxe na pozici technolog, zkušenost s vedením týmu lidí výhodou
Technické myšlení, čtení výkresové dokumentace
Samostatnost, trpělivost, odolnost vůči stresovým situacím, vyšší stupeň časové flexibility, ochota učit se
novým věcem.
Nabízíme:
Práci ve stabilní a trvale se rozvíjející mezinárodní společnosti
Odpovídající finanční ohodnocení
Možnost profesního rozvoje a osobního růstu podpořeného firemními vzdělávacími programy/jazykové kurzy
AJ,NJ
Zaměstnanecké benefity : 29 dní dovolené, vánoční prémie, příspěvek na dojíždění, přítomnostní prémie,
příspěvek na penzijní spoření, prémie za export, závodní stravování….
Náborový příspěvek 20.000,- Kč
Pružná pracovní doba
Možnost nástupu: ihned
Pokud máte zájem o tuto pozici , zašlete prosím svůj životopis na adresu Lucie.novotna@reinfurt.cz.
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