
 

Vojenský technický ústav, s. p., 
odštěpný závod VTÚLaPVO, pobočka v Brně 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany České republiky. Svou činností 
udržujeme a dále rozvíjíme strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního 
výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního 
vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů apod.  
Realizujeme projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery.  

Do našeho týmu, hledáme vhodného kandidáta na pozici:  
 

Vedoucí výroby 
Náplň práce: 

 Koordinace výroby, určování priorit v souladu s harmonogramy projektů 
 Dohled na dodržování technologie a výrobních procesů 
 Vedení týmu cca 15 podřízených (mistr, svářeči, obráběči, zámečníci) 
 Přebírání požadavků na výrobu 
 Vedení průvodek výroby pro interní výrobu a zajišťování kooperací 
 Zabezpečení požadavků na pořízení materiálu pro výrobu 
 Spolupráce při předávání výrobků objednateli 

 
Požadujeme:  

 VŠ – obor strojní 
 Praxe na obdobné pozici minimálně 6 let 
 Držitel osvědčení na stupeň utajení „TAJNÉ“ nebo předpoklady pro jeho získání (nezbytná podmínka pro 

výkon pracovní pozice) 
 Praktické znalosti a dovednosti z oblasti strojní výroby (výhodou je zkušenost s výrobou v oblasti letectví) 
 Dobrá znalost strojírenských technologií (svařování, obrábění) 
 Znalost výkresové dokumentace 
 Znalost norem ČSN, ČSN EN ISO, DIN, STANAG 
 Částečná znalost AJ 
 Vůdčí schopnosti, organizační dovednosti, odolnost vůči stresu 

 
Nabízíme: 

 Zaměstnání formou pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou 
 Pružnou 7,5 hodinovou pracovní dobu 
 Odměnu za podíl na zisku v případě prosperity státního podniku 
 5 týdnů dovolené 
 Extra Sick Days 
 Příspěvek na stravování  
 Dary a odměny z FKSP 
 Příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce 
 Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče, příspěvky na rekreaci a zájezdy, příspěvek na penzijní 

pojištění, profesní rozvoj a školení v oboru 
 Zázemí stabilní, jedinečné, zavedené a perspektivní společnosti 

Nástup dle dohody. 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím 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: jan.briza@vtusp.cz  

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu výběrovému pohovoru.  


