
Hledá se:

PROCESNÍ INŽENÝR 
VÝROBA / PROJEKTY

Viterra Czech s.r.o.
Ústí nad Labem

Co Ti u nás bude dělat radost?
Klademe silný důraz na důvěru v členy našeho týmu a tímto i jasně 
delegujeme zodpovědnost. Díky tomuto přístupu získáš mnoho kompetencí 
a svobody implementovat vlastní návrhy do reálné praxe. Náš tým je 
sestaven z optimisticky naladěných fajnových lidí, kteří vědí, co dělají. Právě 
toto nastavení je motorem našeho společného úspěchu a důvodem se do 
práce těšit. Velmi podporujeme kreativní řešení, která je při úspěšné 
realizaci možné rozšiřovat do našich ostatních provozů v rámci EU. Pokud 
hledáš stabilní zaměstnání plné nových výzev a týmové zába      vy, ve kterém 
rozhodně budeš moci uplatnit své schopnosti a něco dokázat, je pro Tebe 
Viterra Czech s.r.o. v Ústí nad Labem ta správná volba!



Máš zájem  
se k nám přidat?

• Libovolnou formou nám napiš,
jaký máš vztah k průmyslové
výrobě.

• Přidej prosím i svoji krátkou
motivaci.

Vše, včetně kontaktních údajů 
pošli na  
alexandra.holeckova@viterra.com

Co za to získáš?
• super kolektiv pečlivě

seskládaný z profíků v dané
oblasti (zároveň jsou to zajímaví
týpci v různých i mimopracovních
oborech)

• iPhone, laptop, ostatní podpůrnou
elektroniku a gadgety, které ti
usnadní práci

• celofiremní akce, příspěvek
na penzijní připojištění, příspěvek
na závodní stravování, týden
dovolené navíc

• možnost homeoffice
• měsíční a čtvrtletní bonusy

Co od Tebe  
očekáváme?
• elementární znalost principů

průmyslových zařízeních
• zvyšování efektivity spolehlivosti

výroby
• řízené hledání příčin problémů

a jejich následné řešení
• optimalizaci a zlepšování výrobních

procesů
• spolupráci s logistikou, nákupním,

finančním a obchodním oddělením
• chuť se učit nové věci
• aktivní účast na školení

a projektech i v zahraničí
• samostatnost, spolehlivost,

aktivní přístup a nové nápady

Jsi to právě Ty,  
koho hledáme?
• mám technické VŠ vzdělání

• jsem vybaven znalostmi ze
strojařiny a/nebo chemie

• baví mě průmyslová výroba
a „velké“ věci

• ovládám angličtinu na pokročilé
úrovni

• umím se orientovat v technické
dokumentaci

• jsem spolehlivý, týmový
a komunikativní parťák

• chci mít práci zábavou, ne
nutností

www.viterra.cz


