
Společnost ALLGARD CZ s.r.o. se sídlem ve Šternberku u Olomouce 
hledá nového kolegu na důležitou pozici. 
 
Jsme rodinná, obchodně – výrobní firma, která je spolehlivým partnerem v oblasti 
protikorozní ochrany a aplikace nátěrových hmot. Kvalitně, rychle a včas reagujeme na 
potřeby našich zákazníků. Náš tým nyní rozšiřujeme o provozního manažera, který bude 
pravou rukou majitele společnosti a zajistí, že ve firmě vše šlape jako švýcarské hodinky a 
naši zákazníci jsou spokojení. 

PROVOZNÍ MANAŽER/OPERATIONS MANAGER 
 
Hledáme někoho, kdo: 
 

• má prokazatelné dobré výsledky z předchozích zaměstnání a zkušenost na 
obdobné pozici minimálně 3 roky 

• má logické a technické myšlení a rád se učí novým věcem 
• má přirozenou autoritu i lidský přístup  
• má výborné komunikační a organizační schopnosti 
• má tah na branku a orientaci na výsledek práce, schopnost pracovat pod tlakem 
• má ŘP sk. B a je aktivní řidič 
• umí anglicky na pokročilé úrovni slovem i písmem 
• má zkušenosti z oboru a znalost problematiky polymerních materiálů je výhodou 
• výhodou je znalost německého jazyka 

 
Co Vás čeká? 
 

• zodpovědnost za chod a rozvoj firmy v souladu se strategickými cíli nastavenými 
společně s vedením společnosti 

• dohled na kompletní realizaci zakázek, zajištění realizace zakázek v požadované 
kvalitě a časovém rámci 

• nastavení a optimalizace firemních procesů za účelem zajištění maximální 
efektivity provozu 

• podílení se na cenotvorbě, vyhodnocování finančních ukazatelů jednotlivých 
zakázek 

• řešení požadavků zákazníků a nastavení procesů a komunikace vedoucí ke skvělé 
zákaznické zkušenosti 

• koordinace týmu 15-20 lidí, jejich vedení, rozvoj a motivace 
• úzká spolupráce s obchodním a nákupním oddělením 

Co získáte? 
 

• smlouvu na plný úvazek 
• velmi zajímavou práci s možností podílet se na chodu a rozvoji firmy vlastními 

nápady  
• zázemí stabilní rodinné firmy s mnohaletým působením v oboru, která se neustále 

rozvíjí a roste 
• motivující finanční ohodnocení 
• variabilní složku mzdy-možnost ovlivňovat výši své mzdy svými výsledky 

 
Zaujali jsme Vás? 
 
Pošlete nám životopis na radek.cinegr@allgard.cz, anebo víte co? Raději nám rovnou 
zavolejte na tel. 602806480 a můžeme si společně nezávazně promluvit. Těšíme se na Vás! 


