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 C-P-S Group je nezávislá společnost 
střední velikosti se zaměřením na 
automobilový průmysl a investiční celky. 
Více než 30 let úspěšně provádíme 
mezinárodní projekty v oblasti plánování 
závodů, výroby a logistiky. C-P-S Gruppe 
má pobočky v blízkosti německých 
automobilek: v Mnichově (centrála), 
Ingolstadtu, Stuttgartu, Wolfsburgu, 
Mladé Boleslavi/ČR a 
Bratislavě/Slovensko -od roku 2015 také v 
Lipsku, Shenyangu/Čína a Greenvillu v 
USA.  
Hledáme kolegy, kteří se k nám hodí, s 
osobností a silnou orientací na služby. 
 
 
  

Těšíme se na Vaši nabídku!  
C-P-S Dr. Böckmann s.r.o.  
Sirotkova 1242  
293 01 Mladá Boleslav  
 
 
Kvetoslava.Fiserova@c-p-s.de  
          Personalistka 

 

Mobil +420 608 733 243 

Udělejte další krok u skupiny C-P-S Group jako  

Konzultant/ka plánování obalů a konceptů balení v 
automobilovém průmyslu 
 

Náplň Vaší práce: 

 tvorba obalových konceptů a projektování nových obalů pro automobilový 

průmysl 

 samostatné plánování návrhu obalů podle logistických a technických požadavků       

 specifikace technických požadavků a odzkoušení prototypů balení 

 koordinace a monitoring s odděleními 

 odsouhlasení a monitoring s odbornými odděleními, partnery a dodavateli 

 podpora technického nákupu u zadávacích řízení a  projektové dokumentace 

obalů  

 řízení aktualizace projektových dat, kontrola změn projektových dat a sledování 

nutných doplnění 

 nezávislé plánování a provádění pravidelných jednání s relevantními pracovníky 

projektů  

 

 Časté služební cesty  

Váš Profil: 

 VŠ vzdělání v oboru průmyslového inženýrství, logistiky nebo srovnatelné v 

ideálním případě, odborná praxe v automobilovém průmyslu, v oblasti plánování 

balení nebo speciálních obalů 

 znalost moderních metod konstrukce obalů v automobilovém průmyslu 

 ideálně znalost konstrukčních prací v programu Catia V5, Solidworks nebo 

podobných systémech 

 zkušenosti s řízením projektů a základní znalosti v projektování technických a 

průmyslových zařízení  

 dobrá znalosti MS office 

 dobrá znalost anglického jazyka nebo německého jazyka 

 ochota cestovat 

 
Naše nabídka: 
 
 příjemné pracovní prostředí, plochá hierarchie  

 odpovídající platové ohodnocení 

 kariérní program s integrovaným plánem školení a možnosti dalšího vzdělávání 

 flexibilní pracovní doba 

 

  

 
 


