
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sending All the Right Signals 
 

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 výroby. 
 

       Směnový /- á  mistr/- ová 
 

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 oddělení dle defin. cílů 

 sledování a podpůrná správa KPI výroby 

 správa svěřených zařízení – dohled nad pravidelnou údržbou technologie 

 úzká spolupráce s vedoucím oddělení výroby, plánařkou výroby, personálním 
oddělením, odd. logistiky, kvality a technologie  

 prosazování metod štíhlé výroby LEAN a jejich aplikace ve výrobě 

 periodické školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, dohled nad 
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  

 znalost SAP výhodou 

 znalost německého nebo anglického jazyka výhodou 
 

 
Nabízíme: 

 stabilní zázamí renomované nadnárodní společnosti 

 trvalý hlavní pracovní poměr 

 zajímavé mzdové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a praxi 

 svozový autobus na náklady společnosti z Českolipska a Šluknovska 

 bonus za efektivitu, bonus za produktivitu, roční bonus 

 možnost profesního růstu a dalšího firemního vzdělávání 

 věrnostní odměna – jubilea firemního stáří 

 příspěvek na penzijní připojištění/spoření 

 dovolená navíc 

 stravenky 

 

Zaujala Vás nabídka? 

Pošlete prosím svůj životopis na personální oddělení. V případě dotazů nás 

kontaktujte na uvedených tel. číslech.  

Lukram s.r.o. 
 
Personální oddělení 
Lukram s.r.o. / Belden Inc. 
Horní Podluží 251, 407 57 
Česká Republika 
 
Kateřina Svobodová  
Tel: +420 412 315 797 
katerina.svobodova@belden.com              

 
M. Knazovič Mádlová 
Tel: +420 412 315 700 
michaela.madlova@belden.com              

 
Lenka Bartošová 
Tel: +420 412 315 758 
lenka.bartosova@belden.com              
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