
 

 

Mölnlycke Health Care | Internal 

Mölnlycke Health Care | Internal 

 
 
 
Mölnlycke Health Care ProcedurePak 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 Havířově kandidáta/kandidátku do svého týmu. 

 
Nabídka zaměstnání na pozici:  

Sterilization Coach / Sterilizační kouč 
 

✓ Rádi pracujete s lidmi? Nebojíte se vést, motivovat a rozvíjet svěřený tým? 
✓ Máte zkušenosti z mezinárodní výrobní společnosti? 
✓ Nebojíte se komunikovat, spolupracovat s ostatními kolegy napříč společností a dohlížet nad 

dodržováním stanovených procesů? 

 

Pak hledáme právě VÁS ! 
 

Zodpovědnosti: 
  
Sterilizační kouč je zodpovědný za plynulý a bezproblémový chod sterilizace napříč svěřenými směnami. Zajišťuje 
plnění plánovaných kapacit sterilizace v požadovaném čase a množství. 
Dohlíží na správnost sterilizačního procesu, v případě neshody se významnou měrou podílí na jejím řešení. 
Pravidelně reportuje výsledky sterilizačního procesu nadřízenému. Podporuje a spolupracuje s kvalitativním 
oddělením sterilizace, podílí se aktivně na přípravě testování, validacích či údržbových pracích.  
Je zodpovědný za nákup sterilizačního plynu Ethylenoxidu, řídí plynulý proces objednávek. Současně dbá na 
bezpečnost práce na pracovišti a dohlíží na dodržování veškerých postupů a norem. 
Ve spolupráci s kolegou řídí, koordinuje a organizuje práci podřízených zaměstnanců. Významnou měrou 
se podílí také na zaškolení a rozvoji nových i stávajících zaměstnanců.  
Pravidelně komunikuje s různými odděleními továren v Havířově a Karviné, stejně tak s externími firmami, 
dopravci a dodavateli. 
Je součástí projektů spojených s návrhem a vývojem ve sterilizačním procesu (např. validace nových 
sterilizačních cyklů). 
 

 Požadavky:     
- SŠ/VŠ vzdělání technického nebo podobného zaměření, 
- Zkušenost z výrobního prostředí a s vedením lidí, 
- Znalost ISO 11135 a 13485 výhodou, 
- Uživatelská znalost anglického jazyka, 
- Uživatelská znalost práce na PC, pokročilá znalost Microsoft Excel velkou výhodou, 
- Samostatnost v rozhodování, organizační schopnosti, 
- Komunikační dovednost, umění jednat a vést lidi. 

 

Pracovní poměr:  Hlavní pracovní poměr, smlouva na dobu neurčitou 

Nástup: Ihned / Dohodou 

 

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

 
Kontakt:      Mölnlycke Health Care ProcedurePak s.r.o., Lada Sochorová 

Šachetní 439/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá 

E-mail: prace@molnlycke.com 

 

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


