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O společnosti Petainer 
 

Petainer nabízí širokou škálu lehkých, udržitelných obalových řešení z PET, 
která pomáhají rozvíjet podnikání a snížit uhlíkovou stopu. Máme více než 35 
let zkušeností s navrhováním a výrobou vysoce kvalitních, nákladově 
efektivních obalových produktů, jejichž jádrem je recyklovatelnost, a zároveň 
splňují nejvyšší průmyslové standardy pro bezpečnost a ochranu nápojů 
(potravin) a spotřebitelů. 

Pracovní místo 

Tato pozice vám dává šanci být klíčovým hnacím motorem, který pomáhá 
společnosti Petainer být lídrem při zlepšování udržitelnosti rozmanitého portfolia 
našich výrobků. Už teď máme náskok před konkurencí a tuto pozici si chceme 
udržovat. 

Budete pracovat v týmu vývoje produktů se sídlem v naší továrně v Aši, budete úzce 
spolupracovat se svými obchodními partnery v oblasti provozu a prodeje, a 
realizovat tak proces vývoje produktů pro naše vratné (opakovaně naplnitelné) lahve 
a prefromy, ale i jednorázové obalové výrobky. 

Pozice je podřízena řediteli vývoje produktů ve Velké Británii. Budete mít silnou 
podporu od širšího týmu vývoje produktů skupiny Petainer, stejně jako od místního 
týmu s různými specialisty. 

Osobnost 

Jste zkušený specialista na obaly z PET? Hledáme někoho, kdo se cítí spokojený v 
rychle se měnícím prostředí, rád přijímá rozhodnutí a nese za ně odpovědnost, a to i 
v náročných, a ne vždy přímočarých situacích. 

Jste týmový hráč, který ví, jak konstruktivně komunikovat s partnery, aby dosáhli 
lepších obchodních výsledků? 

Zní to jako, že jste to právě Vy? Dejte nám o sobě vědět! 
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Klíčové činnosti 

• Vedení projektů technického rozvoje pod dohledem zkušenějších členů týmu 
vývojového oddělení 

• Provádění testů a analýz kvality obalů (lahve, preformy, …) ve spolupráci 
s výrobními specialisty v ČR i v zahraničí 

• Vytváření nových technických specifikací produktů 

• Podpora vedoucích pracovníků při realizaci technických projektů v zahraničí 

• Podpora zákazníků s technickými dotazy / dotazy na stávající produkty 

 

Vzdělání, zkušenosti, dovednosti 

• Univerzitní vzdělání v technickém oboru 

• Porozumění trhu s obalovými produkty z PET, rPET 

• Zkušenosti projektového manažera 

• Zkušenosti s průmyslovým zpracováním plastů 

• Kritické myšlení a řešení problémů 

• Aktivní, věcné rozhodování 

• Chuť hledat, zkoušet nové metody, řešení, přijímat nové informace 

• Práce v programu solid-works výhodou 

• Plynulá konverzace v českém jazyce 

• Konverzační angličtina, němčina 
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