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     Product Development Engineer 

Fibertec Steti s.r.o., Štětí 

         S cílem naplnit naše ambiciózní cíle v oblasti  

strategického růstu, obsazujeme pozici 

                    "Product Development Engineer" 

 

Termín nástupu: ihned 

Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr 

 

 

Náplň práce, pravomoce a zodpovědnosti: 

- Komunikace, auditování a rozvoj dodavatelů; 

- Vyhodnocování chemických vlastností vstupních materiálů; 

- Odborná komunikace mezi laboratoří, kvalitou, výrobou, technologií a oddělením R&D v Rakousku;                          

- Spolupráce při nastavovávní systému kvality (PFMEA, ISO9001, atd.); 

 

Požadavky na zaměstnance 

Požadované vzdělání 

VŠ/SŠ chemická (organická chemie – polymery) 

 

 

Praxe v oboru kvality 3 roky ( není nutná předchozí praxe na vedoucí pozici ) 

 

 

Znalosti 

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk – aktivně, Německý jazyk - výhodou 

 

 

Řidičský průkaz skupiny B 
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Osobnostní předpoklady a zručnosti 

 

 VŠ / SŠ chemická ( organická chemie – polymery ) 

 Komunikativní úroveň v anglickém jazyce 

 Dobré počítačové schopnosti ( Excel, statistické nástroje ) 

 Řidičské oprávnění sk. B 

 Praxe na oddělení kvality výhodou 

 Znalost ISO9001, resp. interní auditor výhodou 

 Technické znalosti výhodou 

 Orientace na proces 

 Komunikační zručnosti 

 

Stručná charakteristika společnosti 

 

MIBA Fibertec je začínající výrobní podnik v rámci divize Miba Friction Divize.  

Fibertec plánuje dodávat vysoce kvalitní třecí materiál do Miba Friction Divize. Náš závod je 

mladý a stále se rozrůstá. Systém řízení v MIBĚ je orientovaný na procesy a je hnací sílou pro 

neustálé se zlepšování ve všech našich podnikatelských oblastech. 

 

 

Hlavní oblast působení společnosti 

 

Výroba třecích materiálů a papíru. 

 

Informace o výběrovém řízení 

 

V případě zájmu o tuto pozici pošlete prosím na uvedený email Váš životopis a průvodní dopis 

v českém i anglickém jazyce.  

Předem děkujeme všem uchazečům za projevený zájem. Kontaktovat budeme jen vybrané 

uchazeče, kteří vyhovují uvedeným požadavkům. 

 


