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> Prověření manažeři ihned k dispozici
Výrobní manažer
Walter

>	Zajišťování dodávek materiálu a kvalitativních požadavků zákazníků, zajištění přemístění stávající výroby
a Ramp-Up-Management v externí firmě
>	Němčina slovem i písmem (úřední překladatel)

Vzdělání:
>	Střední odborná škola elektrotechnická – Stod
Praxe: celkem 37 let

Finanční a obchodní manažer
Ralf

>	CEO
>	Ředitel závodu
>	Mistr ve výrobě
Zvláštní dovednosti a schopnosti:
>	Vytvoření infrastruktury výrobních závodů a optimalizace procesů
>	Zavádění a rozvoj štíhlé výroby – TPS, Kaizen, 5S
>	Zavádění funkčního systému kvality – certifikace ISO
TS 16 949, ISO 14 001 a 18 001
>	Personální řízení, pracovní pohovory a personální
rozvoj zaměstnanců
>	Vytvoření funkční řídící struktury v oblasti technologie, výroby, kvality a logistiky
>	Vedení a řízení výroby včetně stanovení kapacity
a plánování výroby

Vzdělání:
>	Vysoká škola ekonomická – Kolín nad Rýnem
Studijní obor: Podnikové finance a zahraniční obchod
Praxe:

celkem 21 let

>	CEO
>	Finanční ředitel, prokurista
>	Finanční controller
Zvláštní dovednosti a schopnosti:
>	Obchodní a finanční odborník
>	15 let zkušeností v pozici jednatele a finančního ředitele v Čechách a na Slovensku v oblasti finančních

Zdroj: Archiv Rödl & Partner
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služeb, bankovnictví, automotive a obchodu pro
mezinárodní koncerny nebo německé středně velké
společnosti
>	Specialista pro B2B a B2C business s prokazatelnými
zkušenostmi a pozitivními výsledky
>	Bohaté zkušenosti v oblasti controllingu, účetnictví,
řízení pohledávek a Due Diligence
>	Vedení centrály a pobočkové sítě v ČR a SR, řízení
e-shopu
>	Němčina a čeština – mateřský jazyk, angličtina plynule
slovem i písmem, ruština středně pokročilá
Obsazujeme nejen manažerské pozice typu jednatele,
vedoucího závodu či finančního ředitele, ale i řadu dalších
pozic, které předpokládají spolehlivé, pracovité a loajální
spolupracovníky.
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Kontakt pro další informace:

Alena Spilková
Podniková poradkyně
Associate Partner
Tel.:
+420 236 163 111
E-mail: alena.spilkova@roedl.com

Disponujeme rozsáhlou databází s jedinečnou nabídkou
zdrojů specialistů z různých oborů. Vaše nové spolupracovníky Vám vyhledáme nejen v České republice, ale i na
Slovensku, Maďarsku či v jiných zemích.

Tvoříme základy

„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

