
MANAŽER VÝROBY ŠKROBU A PROTEINU 
 

 
        

 
LYCKEBY AMYLEX, a.s. má dlouholetou tradicí ve výrobě nativního bramborového škrobu. Podstatnou část vyrobeného 
škrobu dále zpracováváme na dextriny a modifikované škroby pro potravinářský a technický průmysl a exportujeme je do 
mnoha zemí po celém světě. Při výrobě používáme plně automatizované technologie na nejvyšší úrovni. 
 
Do svého týmu nyní hledáme vhodné kandidáty na pozici     
 
 
 
 
Máte technické vzdělání a dobré organizační schopnosti? Chcete vést tým lidí a koordinovat jejich aktivity? Vyznáte se v 
postupech výroby a plánování? Jste flexibilní? Hledáte práci na pozici Manažer výroby?  
Pokud je Vaše odpověď na otázky ano, pošlete nám Váš životopis! 

Náplň práce: 

• Organizace a řízení výroby a údržby 

• Vedení týmu (cca 15 lidí) a koordinace podřízených pracovníků – elektrikáři, zámečníci 

• Koordinace aktivit vedoucích k zajištění bezvadného stavu výrobních zařízení a plynulého toku výroby 

• Zajišťování náhradních dílů potřebných pro údržbu, servisních služeb pro výrobní zařízení a výrobní prostory  

• Komunikace s odděleními napříč společností  

• Vyhodnocování plnění úkolů a přijímání opatření k jejich plnění 

• Dodržování rozpočtových kritérií 

• Dohled nad dodržováním technologických postupů 

• Zodpovědnost za kvalitu výrobků 
 

Požadujeme: 

• Minimálně SŠ vzdělání v technickém oboru, “vyhláška 50” výhodou 

• Praxi na vedoucí pozici ve výrobě 

• Dobré organizační a komunikační schopnosti 

• Ochotu učit se novým věcem 

• Odolnost vůči stresu 

• Znalost AJ na komunikativní úrovni 

• Uživatelskou znalost MS Office  

• Výhodou je zkušenost s prací v potravinářském průmyslu  
 

Nabízíme: 

• Nástup možný ihned 

• Odpovídající mzdové ohodnocení 

• Telefon, služební auto a NTB i pro soukromé účely 

• Zaměstnanecké benefity – 5 týdnů dovolené, dotované závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 

zvýhodněné telefonní tarify, společenské a sportovní akce 

• Účast na zajímavých zahraničních projektech ve spolupráci s mateřskou společností ve Švédsku 

• Zázemí stabilní a prosperující společnosti 

 

Životopis prosím zašlete na e-mailovou adresu: radka.cerna@lyckeby.cz /tel.: 376 532 207/ 
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