
 

 
 
 
 
 
 
 

LUKRAM s.r.o. se sídlem v Horním Podluží, člen americké skupiny 
BELDEN, výrobce propojovacích signálních a datových kabelových konektorů 
zejména pro průmyslové linky, hledá posilu do výrobních týmů. 

 

       Směnový  mistr / směnová mistrová 
 

Náplň práce: 
• vedení směny svěřeného výrobního úseku  
• dodržování výrobního plánu v požadovaném množství a kvalitě 
• organizace práce a motivace týmu 
• podílení se na řízení rozvoje a růstu výkonu výrobních oddělení dle 

definovaných cílů 
• sledování a podpůrná správa KPI výroby 
• správa svěřených zařízení – dohled na pravidelnou údržbu 
• úzká spolupráce s vedoucím oddělení výroby, plánařkou výroby, 

personálním oddělením, oddělením logistiky, kvality a technologie  
• prosazování metod štíhlé výroby LEAN a jejich aplikace ve výrobě 
• periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, dohled na 

dodržováním těchto zásad 
• rozvoj kvalifikace svěřeného týmu 

 
Požadujeme: 
• středoškolské vzdělání s maturitou nebo odborné vyučení  
• praxe na obdobné pozici  
• osobní disciplína, spolehlivost 
• schopnost vedení týmu, motivace 
• velmi dobré komunikační dovednosti  
• schopnost práce v třísměnném provozu 
• znalost SAP výhodou 
• znalost německého nebo anglického jazyka výhodou 

 
Nabízíme: 
• trvalý hlavní pracovní poměr v zázemí stabilní nadnárodní společnosti 
• firemní svoz na náklady společnosti z Českolipska a Šluknovska  
• zajímavé finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi 
• možnost profesního růstu a dalšího firemního vzdělávání 
• bonus za efektivitu, bonus za produktivitu, roční bonusy 
• prémie za nadstandardní výkon a proaktivitu 
• možnosti přesčasové práce s odpovídajícím ohodnocením 
• věrnostní odměny – jubilea firemního stáří, příspěvek na penzijní 

připojištění, dovolená navíc, stravenka za každou směnu 
 

 

Zaujala Vás nabídka? 

Své životopisy prosím zašlete elektronicky na výše uvedenou emailovou 
adresu. V případě dotazů nás kontaktujte na uvedené telefonní číslo. 

 

Personální oddělení 
Lukram s.r.o. / Belden Inc. 
Horní Podluží 251, 407 57 
Česká Republika 
www.belden.com/lukram-cz 
 
 
lukram@belden.com 
mobil: +420 725 828 527 
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