Chtěli byste přispět k úspěchu našeho rostoucího týmu?
Od vzniku naší společnosti v Trutnově v roce 2010 neustále rosteme a aktuálně zaměstnáváme přes 200 osob. Díky nově
připravovaným projektům a perspektivám, neustále rozšiřujeme náš tým o talentované a vysoce motivované zaměstnance.
Právě nyní hledáme na zkrácený úvazek vhodného kandidáta na pozici:

Pracovník/-ice výrobního controllingu
Váš úkol:
Na této pozici budete zodpovědný/-á za vyhodnocování výrobního závodu v ČR pomocí klíčových ukazatelů a analýz,
zajištovat standardní reporting v ČR a podporovat projekty a analýzy výrobního controllingu v jiných lokacích v Evropě.
Úkoly a zodpovědnosti jsou:
• Záznam, analýza a další vývoj klíčových ukazatelů výroby, např. výstupní hodiny, produktivita, průběžná doba
výroby atd.
•
Pravidelná bilance nákladů a klíčových ukazatelů s vedením výroby
•
Vytváření analýzy odchylek, cílové / skutečné srovnání
•
Samostatné provádění výrobních kalkulací v závodě: určování výrobních hodinových sazeb a režijních nákladů a
pravidelné provádění a sledování nákladů na produkt
•
Stanovování převodních cen (cost plus)
•
Podpora při zavádění a standardizaci celosvětových analýz se zaměřením na téma nákladů na produkt
Máte tyto předpoklady?
•
VŠ ekonomického směru se specializací na průmyslové inženýrství nebo řízení podniku (controlling)
•
Porozumění výrobním procesům a systémům
•
Velmi dobrá znalost anglického jazyka
•
Silné koncepční schopnosti, organizační schopnosti a odolnost
•
Dobrá znalost PC (zejména MS Office - Excel a Access)
•
Dobré numerické uvažování, komunikační dovednosti, týmová práce a vysoká míra angažovanosti
•
Ochota vyjíždět na služební cesty (primárně Mannheim - DE)
Co nabízíme?
•
Stabilní pozice v profesionálním a inovačním prostředí
•
Atraktivní mzdové ohodnocení
•
Týden dovolené navíc
•
Pružná pracovní doba
•
Vzdělávací příležitosti – jazykové kurzy
•
Příspěvek 1000,- po odpracovaném roce na penzijní připojištění
•
55% příspěvek na stravu
•
1.500,- měsíční odměna za spolehlivou docházku
•
6.000,- roční příspěvek na sportovní, zdravotní a kulturní aktivity
•
Příspěvek až 4.000,- ročně na dětskou rekreaci
Je pro Vás pozice zajímavá?
Zašlete co nejdříve motivační dopis a Váš životopis na email: jobs@cz.pepperl-fuchs.com
Těšíme se již nyní na Váši žádost o zaměstnání!
Pepperl+Fuchs Manufacturing, s.r.o.
Tovární 10, 541 01 Trutnov
Czech Republic
Tel.: 494 771 315
www.pepperl-fuchs.com

Pepperl + Fuchs je mezinárodní skupina se sídlem v Mannheimu (Německo). Společnost působí po celém světě s cca. 50
prodejními pobočkami a mnoha výrobními závody, ve kterých zaměstnává 6000 zaměstnanců. Obrat společnosti v roce
2017 převýšil 630 milionů EUR.
Společnost je známá díky svým vysoce kvalitním výrobkům, službám a inovacím. Pepperl + Fuchs je výrobcem a
dodavatelem průmyslu 2 produktových skupin: na jedné straně, Průmyslová automatizace se senzory a senzorovými
systémy; na druhé straně, Automatizace procesů s plným rozsahem zesilovačů signálu a - pro oblast ochrany před
výbuchem, - oddělovacích bariér, výrobky pro vstupně-výstupní moduly, pro práci v nebezpečných prostředích (ATEX a
GMP) a prvků pro sběrnicové systémy, spolu s řešeními pro ochranu ve výbušném prostředí Exd / Exe a systémy ochrany
proti přetlaku v Exp.

