
 
MADETĚ je už přes sto deset let. Ve skutečnosti však ještě 
mnohem více. Pokud byste se totiž chtěli dopátrat úplných 
počátků mlékárenství v Jihočeském kraji, na jejichž tradici 
navazujeme, došli byste až do roku 1838. Pravá Madeta se ale 
zrodila až kolem roku 1902 v Táboře. Tehdy ještě jako 
MLÉKAŘSKÉ DRUŽSTVO TÁBORSKÉ. A byla to právě počáteční 
písmena tohoto názvu, z nichž vznikla nezapomenutelná 
značka MADETA. 

V průběhu let se měnila podle toho, jak se měnil svět kolem ní. Naštěstí převažovaly spíše 
změny k lepšímu. Dnes je proto silnější než kdy dříve a stále stejně proslulá nejmodernějšími 
technologiemi a kvalitou výrobků. 

Pokud se k nám chcete přidat a podílet se tak na dalším prodlužování této tradice, máte 
příležitost, aktuálně hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici:  

Technicko – projektový manažer/ka 
Co vás čeká: 
Po zapracování a seznámení se s prostředím a výrobními provozy Madeta a.s. je cílovou 
náplní této pozice koordinace investičních a provozních akcí v rámci celé akciové společnosti, 
tzn. zejména iniciace a spolupráce při definování investičních potřeb v oblasti výrobních 
technologií, komunikace se zahraničními dodavateli těchto technologií, práce s výkresovou 
dokumentací a koordinace týmu spolupracujících kolegů. Jedná se o komplexní soubor 
činností od definování parametrů investice, zadání poptávky dodavateli až po zajištění 
instalace daného zařízení a spolupráci při náběhu provozu. 

Co u kandidátů/tek hledáme a oceňujeme: 
 SŠ, VŠ vzdělání technického směru (strojní, stavební, potravinářsko-technologický) 
 obecný technický přehled a nadšení pro techniku 
 komunikativní znalost AJ nebo NJ podmínkou 
 dobrou znalost práce s PC (MS Office, CAD programy) 
 organizační schopnosti 
 samostatnost a spolehlivost 
 řidičský průkaz sk. B 

Co vám můžeme nabídnout: 
 zázemí stabilní české společnosti s více než 110letou tradicí 
 zajímavou a smysluplnou práci s prostorem k samostatnosti v rozhodování 
 příjemné pracovní prostředí a férový přístup 
 možnost profesního růstu 
 týden dovolené navíc 
 další zaměstnanecké benefity 

Adresa pracoviště: Rudolfovská 246/83, 370 50 České Budějovice 

Kontakt:   
Ing. Pavel Buryánek, personální ředitel   
E-mail:  pavel.buryanek@madeta.cz 
Tel.: 389 136 270 


