
 
 

Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o.,  
patřící do skupiny Unipetrol,  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa kategorie THP 

do úseku Business Development 
 

SPECIALISTA TECHNOLOGIÍ/VÝZKUMU 
 
Požadujeme: 
 

 VŠ vzdělání chemické nebo strojní inženýrství 

 Znalost technologií v oblasti chemické výroby, nejlépe výroba a zpracování polymerů 

 Zaměření na výsledky, interního a externího zákazníka 

 Uživatelské znalosti MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), SAP  

 Komunikační dovednosti 

 Flexibilitu 

 Samostatnost 

 Loajalitu, spolehlivost, odpovědnost  

 Anglický nebo německý jazyk na středně pokročilé úrovni 

 Řidičský průkaz sk. “ B “ 
 
Náplň práce: 
 

 Zabezpečuje sběr technologických informací z oblasti výroby polyolefinů s cílem zajistit aktuální 
informační servis pro potřeby rozhodování vedení společnosti 

 Zajišťuje technické konzultace a proaktivní podporu existujících zákazníků 

 Vydává materiálová doporučení na základě požadavků aplikace a odpovídající specifikace 

 Zpracovává analýzy vývojového trendu a prognózy technického a technologického vývoje výroby 
polyolefinů tak, aby byly zajištěny podklady pro variantní modely řešení rozvoje společnosti 

 Identifikuje, rozvíjí a uzavírá nové profitabilní a technicky udržitelné projektové příležitosti 

 Zpracovává technologické návaznosti s novými výrobními jednotkami nebo útlumem výrobních 
kapacit, analýzy a ostatní potřebné dokumenty pro nové technologie  

 Účastní se projektových činností k implementaci nových metod, postupů a zkoumání výrobní i 
rozvojové problematiky 

 Spolupracuje na přípravě materiálů pro investiční rozhodování 

 Koordinuje součinnost technologů a výzkumných pracovníků s navazujícími interními a externími 
útvary 

 
Nabízíme: 
 

 Zajímavou pracovní příležitost v mezinárodní skupině 

 Uplatnění znalostí a dovedností v rozvojových projektech společnosti 

 Možnost osobního i profesního růstu 

 Odpovídající mzdové ohodnocení 

 Zaměstnanecké výhody 
 
Místo výkonu práce: Litvínov  
Termín nástupu: březen 2017 
 
 
V případě, že Vás tato nabídka zaujala a splňujete uvedené požadavky, zašlete nám svůj strukturovaný 
životopis v českém a anglickém jazyce spolu s motivačním dopisem na e-mail: 
martin.malicek@unipetrol.cz, nejpozději do XXXXXXX. Případné dotazy zodpoví Ing. Martin Malíček, tel. 
č.: +420 476 166 247. 
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