
 

Ve společnosti Kuraray v Holešově vyrábíme bezpečnostní fólie, které se lisují mezi dvě skla. Protože jsou 
dokonale čisté, okem si jich nevšimnete. Přesto se s nimi setkáte na každém kroku, třeba když jedete autem. 
Naše fólie zachraňují životy – při dopravní nehodě zabrání roztříštění skla a udrží jej pohromadě. Používají se 

také například do oken mrakodrapů, kde zajistí ochranu osob i při zemětřesení. 
Naše práce nás baví a jsme v ní dobří.  

O bezpečnostní fólie je nyní takový zájem, že výrobu rozšiřujeme. Rádi Vás ve svých řadách přivítáme. Přidejte 
se k nám a podílejte se na výrobě produktu, který má smysl a pomáhá zachraňovat lidské životy. 

  

Do našeho týmu v Holešově hledáme  

 ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO LABORATOŘE  
 
Co bude Vaší pracovní náplní 

 laboratorní fyzikální testy materiálů a výrobků  
 vstupní kontrola surovin, výstupní kontrola kalibrovanými měřidly dle předpisů a kontrolních plánů 
 vypracování protokolů z kontrol a měření, vytváření reportů 
 nápravná opatření v případě zjištěných neshod 
 udržování a rozvoj systému kvality dle ISO norem a dalších standardů 
 péče o měřící přístroje a kontrolní techniku 
 spolupráce s ostatními odděleními – technologie, výroba, logistika 

 
Požadavky z naší strany 

 středoškolské vzdělání chemického zaměření s maturitou 
 praxe v plastikářském průmyslu výhodou 
 znalost dalších programů pro vypracování měřících protokolů výhodou 
 uživatelská znalost práce na PC - MS Office (LIMS a SAP výhodou) 
 znalost anglického jazyka 
 komunikační a organizační schopnosti 
 občasná práce ve směnném provozu  
 za samozřejmost u nás považujeme zodpovědný přístup k práci, pečlivost a samostatnost  

 
Nabídneme Vám 

 mzdu v prvním roce - 40 000 Kč 
 každý rok navyšujeme mzdy o několik procent  
 budeme Vám platit rizikové životní pojištění - aby bylo o rodinu postaráno, v případě neočekávané 

životní situace 
 přispíváme na penzijní a životní pojištění 
 za oběd si doplatíte pouze 22,75 Kč 
 kávy můžete vypít za den, kolik budete chtít 
 5 týdnů dovolené 

 
 
Nástup   ozvěte se nám, dohodneme se dle Vaší individuální potřeby 

Adresa pracoviště Palackého 516, 769 01 Holešov – Všetuly 

Kontaktní informace Jitka Žalůdková, tel.: +420 725 946 097; mailto:jitka.zaludkova@kuraray.com 


