
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 170 zaměstnanců zajišťuje nejen 
samotnou chemickou výrobu katalyzátorů, ale také vysoce kvalifikovaný vývoj a 
výzkum nových technologií  
a produktů. 

V případě zájmu mi, prosím, zašlete svůj životopis na emailovou adresu. 
Lenka Janská 
PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 
lenka.janska@eurosupport.cz 
Tel: 733 133 276 

NÁPLŇ PRÁCE 
* řízení investičních projektů v oblastech: strojní, stavební, elektro a 
automatizace 
* spolupráce s ostatními odděleními napříč společností (technologie a vývoj, 
výroba, obchod, logistika) 
* vedení obchodních jednání se zástupci zákazníků a dodavatelů 
* spolupráce na přípravě a prosazování strategie technického vybavení firmy 
* zavádění, realizace a vyhodnocování investičních projektů 
* dohled nad včasnou realizací projektů, včetně sledování nákladů  
MĚL/A BYSTE MÍT 
* VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru strojní, elektro nebo stavební 
* velmi dobrou znalost anglického jazyka - podmínkou 
* praxi v oblasti projektového řízení 
* dobrou orientaci v oboru elektro, měření, regulace a automatizace 
* zkušenosti s prací v týmu a manažerské dovednosti 
* komunikační a prezentační dovednosti 
* řidičský průkaz sk. B  
Nabízíme 
* příležitost k seberealizaci 
* zajímavé projekty a nejnovější know-how v široké škále technických oborů 
* spolupráci se špičkovými odborníky a vlastní odborný i profesní růst 
* 5 týdnů dovolené již od počátku pracovního poměru 
* flexibilní pracovní dobu pro lepší skloubení pracovního a soukromého života 
* zkrácená pracovní doba ze 40 hod / týden na 37,5 hod / týden  
* pololetní odměny (ve mzdě za květen a listopad) 
* stravenky 110 Kč/odpracovaný den 
* příspěvek na penzijní připojištění 
* příspěvek na volnočasové aktivity (Cafeterie) 
* nápoje na pracovišti 

PROJEKTOVÝ A INVESTIČNÍ MANAŽER 
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