
Ako skúsený partner v oblasti automobilového priemyslu a jeho dodávateľského reťazca, sa IDH Slovakia, s.r.o.,
s prevádzkou na západe Slovenska, v Zohore, zaoberá montážami priemyselných zariadení, prípravkov a špeciálnych
priemyselných strojov od plánovania, inžinieringu, mechanického opracovania až po uvedenie zariadení do prevádzky
a ich údržby. Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti automatizácie, retoolingu, premiestňovania hrubých stavieb karosérie,
montáže montážnych liniek a finišovacích liniek, ako aj dopravníkovej techniky uplatňujeme v projektoch po celom svete.
V oblasti výroby a opravy univerzálnych a špeciálnych paliet pre zákazníkov z oblasti logistiky dokážeme poskytnúť široké
spektrum služieb a vytvárať tak individuálne riešenia pre našich zákazníkov.

IDH Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou nemeckej spoločnosti IDH Anlagenbau und Montage GmbH so sídlom v
nemeckom Glauchau. Dcérske firmy IDH sídlia okrem Slovenskej republiky aj v Mexiku, Číne a Rusku.
Sme hrdý na viac ako 300 spolupracovníkov IDH, ktorí každý deň posúvajú technické možnosti zákazníkov o krok ďalej.

Na posilnenie nášho tímu hľadáme spolupracovníkov na pozíciu:

Referent prípravy výroby

Vaše úlohy:

- Analýza výkresovej dokumentácie, vytváranie kusovníkov
- Nákup materiálu a dielcov pre výrobu 
- Vytváranie a management plánov práce
- Spolupráca pri kalkuláciách nových dielcov a pri zákazníckych dopytoch
- Kontrola kvality a výrobného procesu zverených projektov podľa zavedených procesov manažmentu kvality podľa ISO 

9001:2015
- Spolupráca s výrobou a zadávanie projektov do výroby podľa výrobného plánu
- Management dodacích termínov
- Podpora Business Managera v technických záležitostiach

Naše požiadavky:

- Pracovné skúsenosti na rovnakej alebo obdobnej pozícii pri príprave výroby v kovospracujúcom priemysle
- Odborné skúsenosti so stavbou zariadení a montážou prípravkov
- Technické vzdelanie v odbore strojníctvo alebo obrábanie kovov je výhodou
- Veľmi dobré znalosti v oblasti výrobnej techniky a oblasti výrobných postupov
- Technické myslenie
- Dobré znalosti s prácou s PC (MS Office, 2D CAD softvér, napr. AutoCAD, skladové hospodárstvo)
- Schopnosť analýzy a riešenia problémov
- Schopnosť samostatnej práce na zverených projektoch 
- Nemecký/ anglický jazyk na komunikatívnej úrovni je výhodou
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