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Mezinárodní skupina WITTE dodává klíčové koncepty světovým značkám. 
Více než dvacet let v České republice vyvíjíme, testujeme a montujeme tradiční výrobky 
(klíče, zámky, lišty, kliky) i novinky (WITOL, LED softtouch). Jsme nejdynamičtěji rostoucím 
zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Naše specializovaná pracoviště rozšiřujeme také 
v Plzni a v novém integrovaném závodě na výrobu lakovaných klik v Ostrově. Stavíme na 
zkušených profesionálech v rámci mezinárodní aliance VAST. Talentům nejen v technických 
školách pomáháme v odborném růstu. Podporujeme naše zaměstnance formou 
rozvojových, vzdělávacích a benefity programů v jejich profesní kariéře i v osobním životě. 

 
S Vámi se chceme stát světovou třídou 

mezi dodavateli automobilového průmyslu.  
Staňte se naší posilou na pozici: 

 

TECHNIK KVALITY  
 
Vaše klíčové činnosti: 
 Zodpovědnost za řešení interních problémů spojených s jakostí 
 Zajištění správnosti montážních postupů na jednotlivých pracovištích 
 Zodpovědnost za věcnou správnost nastavení jednotlivých pracovišť, pracovních plánů, 

kusovníků a výrobních zakázek v SAP 
 Realizace nebo spolupráce na auditní činnosti systému, výrobků a procesů, interně a v 

rámci příslušných týmů, realizace nápravných opatření 
 Spoluzodpovědnost za dodržení plánovaných cílů v oblasti kvality výroby (náklady na 

nekvalitu, produktivita, zlepšování, počet reklamací aj.) 
 

Váš požadovaný profil: 
 SŠ/VŠ technického směru podmínkou 
 Znalost práce na PC (MS Office, znalost SAP výhodou) 
 Komunikativní znalost NJ nebo AJ  
 Komunikační a organizační schopnosti, svědomitost 
 Zodpovědnost, přesnost, pečlivost 
 Technické myšlení 

 
Nabízíme Vám: 
 Stabilní zázemí předního zaměstnavatele a perspektivní mezinárodní společnosti 
 Příležitosti k osobnímu rozvoji, profesnímu růstu a dalšímu vzdělávání 
 Zajímavé finanční ohodnocení 
 Nejmodernější technologie a příjemné pracovní prostředí  
 Volitelné zaměstnanecké benefity (finanční produkty, zdraví, sport, stravování, aj. 
 Pracoviště v Nejdku/ Ostrově 
 Nástup ihned 

 
Kontaktujte nás: 
V případě zájmu, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis v českém (popř. anglickém či 
německém) jazyce. Do předmětu zprávy, prosím, uveďte název pozice, na kterou reagujete. 
 
WITTE Automotive 
WITTE Nejdek, spol. s r.o., Rooseveltova 1299, 362 21 Nejdek 
Email: zamestnani@witte-automotive.cz 
Telefon: +420 359 016 777 
www.witte-automotive.cz 

 
Veškeré poskytnuté osobní údaje se WITTE Nejdek, spol. s r.o. zavazuje využívat výhradně      
za účelem Vašeho pracovního uplatnění v naší společnosti, uchovávat je a chránit je            
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 


