
Společnost Euro Support byla založena v roce 1987 v Holandsku.  
V roce 1995 zahájila spolupráci s Litvínovským Chemopetrolem  
v oblasti výroby a vývoje zákaznických katalyzátorů. Od roku 2003 je 
úplným vlastníkem současného provozu pod jménem  
Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. 
Jsme prosperující rodinná firma, která má v týmu 165 zaměstnanců 
zajišťuje nejen samotnou chemickou výrobu katalyzátorů, ale také vysoce 
kvalifikovaný vývoj a výzkum nových technologií  
a produktů. 

V případě zájmu mi, prosím, zašlete Vaši přihlášku (krátké shrnutí Vaší 
pracovní historie a Vaší motivace se o pozici ucházet) na moji                 
e-mailovou adresu. 
Lenka Janská 
PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 
lenka.janska@eurosupport.cz 
Tel: 733 133 276 

PLÁNOVAČ & ANALYTIK VÝROBY 
 

Náplň práce: 
* plánování výrobních kapacit s ohledem na aktuální stav požadavků    
   zákazníka 
* tvorba a ukončování výrobních příkazů 
* vyhodnocování efektivity jednotlivých směn 
* operativní komunikace a koordinace činností s ostatními odděleními    
   uvnitř firmy 
* pravidelná kontrola výrobních zařízení ve vztahu k jejich  
   provozuschopnosti a řešení mimořádných stavů s oddělením údržby 
* spolupráce při plánování, realizaci a kontrole provedených oprav a  
   technologických změn  
* zastupování vedoucího výroby v oblasti plánování a organizace výroby,   
   řízení směnových mistrů 
 

Kandidát by měl splňovat tyto požadavky: 
* SŠ ve strojírenském nebo chemickém oboru výhodou 
* pracovní zkušenost na obdobné pozici ve výrobní firmě  
   minimálně 2 roky 
* komunikativní a písemná znalost anglického jazyka  
* znalost MS Office (Excel, Word), znalost ERP systémů výhodou  
* aktivní přístup k řešení problémů, organizační schopnosti, flexibilita,   
    ochota učit se nové věci  
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