
 
 

Vitana, a.s., provozovna Byšice nabízí pracovní pozici: 
 

TECHNOLOG potravinářské výroby 

 
Pracovní náplň: 

✓ Zavádí nové technologické postupy a THN materiálové výrobků a polotovarů do výroby 
provozovny a provádí kontrolu jejich dodržování. Při zavádění nových výrobků spolupracuje s 
vývojovým oddělením na návrzích technologií, provádí poloprovozní zkoušky a vyhodnocuje 
je 

✓ Součinnost při zavádění nové technologie a techniky 
✓ Úzce spolupracuje na systému trvalého zlepšování, identifikuje potenciály ke zlepšení a 

implementuje je do praxe 
✓ Zadávání kusovníků v SAP, změny kusovníků v SAP 
✓ Vede evidenci platných pracovních postupů a receptur na provozovně v SAP 
✓ Administrativa spojená s technologiemi v prostředí MS Office 
✓ Sledování a údržba dat v informačním systému 
✓ Zajišťuje technologickou přípravu výroby v provozovně 
✓ Vypracovává, zavádí a kontroluje THN polotovarů výrobních, pracovní postupy a receptury na 

všech výrobních pracovištích provozovny, přitom v rozsahu své působnosti dbá o racionální 
využívání kapacity strojů 

✓ Vede evidenci všech platných THN v provozovně, podává vývojovému oddělení návrhy na 
operativní změny, s odůvodněním těchto návrhů 

✓ Vede evidenci platných pracovních postupů a receptur na provozovně 
 
 
Požadavky: 

✓ VŠ/SŠ vzdělání s maturitou, potravinářské/strojní zaměření 
výhodou 

✓ Praxe ve výrobě min. 2-3 roky 
✓ Uživatelská znalost PC (Excel, Word) podmínkou 
✓ Znalost systému SAP výhodou 
✓ Komunikativní znalost AJ 
✓ Ochota učit se novým věcem 
✓ Odolnost vůči stresu 

 
Nabízíme: 

✓ Jsme značka s tradicí, která znamená zázemí a stabilitu 
✓ Vzájemně si poskytujeme podporu, jde nám o kvalitu i 

dobré jméno našich produktů 
✓ Máme moderně vybavenou výrobu 
✓ Chceme mít tým vzdělaných profesionálů, proto nabízíme pravidelná školení 
✓ Máme systém zaměstnaneckých benefitů: Dotované závodní stravování, pracovní 

oblečení a jeho údržba, příspěvky ze sociálního fondu, po 1 roce 5 dní pracovního volna 
navíc dle KS, rekreační zařízení na horách, odměny za životní a pracovní jubilea, hrazené 
očkování proti chřipce a další.. 

✓ Nastoupit můžete ihned 
✓ Náš pracovní den má jen 7,5 hodiny + 0,5 hodinovou přestávku 

 

Zavolejte nám na telefon: 315 645 282, nebo pošlete email na: renata.loviskova@vitana.cz 

Rádi vás přivítáme mezi nás! Tým Vitana, a.s. 
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