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O SPOLEČNOSTI HSE, součást společnosti JELD-WEN Inc.
Společnost byla založena v roce 1992, v roce 2018 se společnost HSE, spol. s r.o. stala součástí JELD-WEN, nadnárodní
korporace založené v roce 1960 a se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně. JELD-WEN, Inc. provozuje 117 výrobních závodů
v 19 zemích, které se nacházejí především v Severní Americe, Evropě a Austrálii.
HSE, spol. s r.o. je součástí rakouské skupiny Domoferm GmbH und Co KG společně s naší sesterskou společností BOS
GmbH Best Of Steel. Jsme evropským lídrem na trhu s ocelovými rámy a předním dodavatelem ocelových dveří v Evropě.
Pro náš výrobní závod, který se nachází v Humpolci, hledáme Facility Managera (f/m/d):
FACILITY MANAŽER (F/M/D)
VAŠE ROLE
Facility Manager vede tým 15 techniků, spolupracuje s externími agenturami, aby zabezpečil nezbytné prostředí pro úspěch
projektu a implementoval a podporoval vysoké standardy nemovitostí a tím zajistil vysokou úroveň bezpečnosti v našem
závodě v H.S.E.

VAŠE POVINNOSTI












Řízení komplexních činností údržby (prediktivní, plánované; Tpm)
Řízení rozpočtu na údržbu, dohled nad dodávkami náhradních dílů
Lokální technická podpora, zajištění výrobního provozu a funkčnosti technologií
Zodpovědnost za validní kalibrace zařízení a technologií
Podpora ve strojírenských a strategických projektech
Facility management, fleet management
Spolupráce na optimalizaci výrobních procesů pro zvýšení efektivity procesů a technologií
Analýza, vyhodnocení a následné šetření při řešení procesních nesrovnalostí
Testování zařízení a procesů
Vedení týmu údržby
Aktivní účast na rozvoji zefektivňujících procesů se zaměřením na Lean a neustálé zlepšování

VAŠE DOVEDNOSTI A ZKUŠENOSTI









Ukončené obchodní nebo technické vzdělání
Relevantní odborná praxe v oblasti facility managementu
Vůdčí schopnosti a zkušenosti, jakož i příslušné znalosti projektového řízení
Nezávislý styl práce a vysoký stupeň iniciativy
Vysoká informovanost o kvalitě a bezpečnosti
Velmi dobré IT dovednosti
Nezávislý, spolehlivý a strukturovaný styl práce a myšlení orientované na řešení
Dobrá znalost češtiny a angličtiny

DOBRÝ DŮVOD, PROČ SE PŘIPOJIT

Jednáme bezúhonně, investujeme do lidí, inspirujeme prostřednictvím inovací, plníme naše sliby a zlepšujeme se každý den.
Pro tuto roli hledáme pragmatického, procesně orientovaného a na řešení orientovaného člověka se silnými komunikačními
dovednostmi na všech úrovních, který je připraven zapojit lidi a rád pracuje napříč odděleními.
Nabízíme vynikající výhody, prostředí pro spolupráci, ve kterém můžete uplatnit svůj talent, a dynamickou a rostoucí
společnost s výjimečnými příležitostmi kariérního postupu. Pro tuto roli lze očekávat platový balíček v minimální výši 55 000
Kč/měsíc v závislosti na kvalifikaci a zkušenostech.
Máte-li zájem o tuto náročnou pozici, zašlete nám prosím svou žádost (životopis a motivační dopis - jak v anglickém, tak v
českém jazyce) prostřednictvím naší pracovní platformy.

