
 

 

Vojenský technický ústav, s. p.,  

odštěpný závod VTÚLaPVO, se sídlem 
Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely 

 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a hledáme do 

odštěpného závodu VTÚLaPVO vhodného uchazeče/uchazečku na pozici: 

 

MANAŽER KVALITY A CERTIFIKACE 
 

Náplň práce 

 Zodpovědnost za management kvality v závodě,  

 Stanovování a optimalizování procesů managementu kvality v závodě, 

 Koordinace managementu kvality, normalizace a zkušebnictví v závodě,  

 Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality závodu, 

 Vyhodnocování systémů řízení kvality v závodě, 

 Aplikace nástrojů managementu kvality, 

 Řízení a kontrola kvality,  

 Provádění pravidelných kontrol a auditů dle norem kvality a spolupráce při získávání 

auditů kvality a jakosti v závodě, 

 Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v závodě, 

 Vedení, kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených zaměstnanců, 

 Řízení odborných zaměstnanců závodu v dané oblasti, 

 Reprezentace závodu na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci 

řízení a plánování kontroly kvality. 

Základní požadavky 

 Máte ukončené střední odborné vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání 

technického směru? 

 Máte prokazatelnou znalost norem ISO (9001; 14001; 27001)? 

 Máte prokazatelnou znalost aplikace EMAR, PART pro získání FOM EMAR4? 

 Máte prokazatelnou znalost ČOS v návaznosti na kvalitu a VLT. VLPZ? 

 Jste držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň „TAJNÉ“, případně máte předpoklady 

pro její získání?  

 

Další požadavky 

 Máte zodpovědný přístup k práci a komunikační dovednosti? 

 Jste schopen/schopna samostatného řešení problémů v dané oblasti? 

 Jste zodpovědný/á – samostatný/á – pečlivý/á a časově flexibilní? 

 Řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou. 

 

Jestliže splňujete námi výše uvedené požadavky, pak hledáme právě Vás.  
 

Nabízíme 

 Nástupní mzdu v rozmezí od 32.000 Kč do 40.000 Kč,  

 Zajímavou práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou,  

 7,5 hodinovou pružnou pracovní dobu,  

 Odměnu za podíl na zisku v případě prosperity státního podniku,  

 Dovolenou navíc,  



 Dva dny Sick Day,  

 Příspěvek na stravování,  

 Zaměstnanecké benefity (Benefit Plus),  

 Dary a odměny z FKSP,  

 Příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce,  

 Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče,  

 Profesní rozvoj zajištěný kurzy  a školeními v oboru,  

 Příspěvky na rekreaci a zájezdy, příspěvek na penzijní připojištění,  

 Zázemí jedinečné, stabilní, zavedené a perspektivní společnosti.  

 

Nástup ihned nebo dohodou 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.  

 

Zašlete svůj strukturovaný životopis společně s vyjádřením souhlasu 

se zpracováním osobních údajů, pouze pro potřeby tohoto výběrového řízení (dle zák. 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, na e-mailovou 

adresu Ivan.Hersic@vtusp.cz. 

 

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k výběrovému pohovoru.  
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