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Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
Společnost Mölnlycke Health Care se sídlem ve Švédsku, která je vedoucí evropský výrobce a dodavatel jednorázových
operačních setů, operačních roušek, operačního oblečení a prostředků pro moderní hojení ran, hledá pro svůj výrobní
závod v Karviné / Havířově kandidáta / kandidátku do svého týmu.

Nabídka zaměstnání na pozici:

Project Manager
✓ Jste zkušený / -á v oblasti projektového managementu?
✓ Rádi pracujete v prostředí plném výzev a nebojíte se měnit zaběhnutý stav?
✓ Chcete komunikovat a spolupracovat s kolegy napříč společností v rámci zajímavých?

Pak hledáme právě VÁS !
Zodpovědnosti:
Project Manager má celkovou odpovědnost za plánování a řízení projektů v rámci českých továren společnosti.
Cílem je zajistit celkový průběh projektů, koordinaci, dostupnost a alokaci potřebných zdrojů v souladu s globálními
strategickými směry. Project Manager je zodpovědný za dokončení projektů ve stanovených termínech a v rámci
plánovaných rozpočtů. Pozice projekty také průběžně vyhodnocuje a řídí komunikaci směrem k zúčastněným
stranám a stakeholderům. Project Manager rovněž zajišťuje a dohlíží nad projektovou dokumentací. Současně
působí jako odborník / interní konzultant a sdílí dalším kolegům v továrnách informace spojené s metodikou,
nástroji a postupy v rámci projektového řízení.

Požadavky:

-

-

SŠ / VŠ vzdělání v oboru managementu, technického či podobného zaměření,
Min. 5letá prokazatelná zkušenost v oblasti projektového managementu + certifikace
(PMP/Prince II),
Znalost výrobních procesů, technik štíhlé výroby a systému řízení změn,
Zkušenost s koordinací projektových týmů,
Pokročilá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
Znalost práce s MS Office na pokročilé úrovni,
Komunikační a vyjednávací dovednosti,
Odolnost vůči stresu a práce s prioritami,
Samostatnost v rozhodování,
Organizační schopnosti.

Pracovní poměr:

Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou

Nástup:

Dohodou

O nabízenou pozici se můžete ucházet zasláním profesního životopisu a motivačního dopisu v českém
a anglickém jazyce. Odpovědi můžete zasílat e-mailem, poštou nebo odevzdat přímo v recepci společnosti
Mölnlycke Health Care.

Kontakt:

Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o., Eliška Nešporová
Na Novém Poli 382/1, 733 01 Karviná - Staré Město
Šachetní 439/1, 735 64 Havířov - Dolní Suchá
E-mail: prace@molnlycke.com

Více informací na www.molnlycke.com a www.lidemprozdravi.cz
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