
INTERNSHIP “Supply Chain ” 

skvělá příležitost pro Váš osobní růst a nastartování kariéry – pro výrobní závod v 
Kutné Hoře hledáme studenty 3. – 5. ročníku a čerstvé absolventy vysoké školy na 
pozici Internship Supply Chain ( plánování, logistika, nákup) 

ROZSAH PRÁCE: 

 Spolupráce na projektech v oblasti Supply Chain  
 Administrativní podpora oddělení  
 Analýzy dat souvisejících se zaměřením oddělení 
 Revize procesů/postupů a práce s dokumentací 
 Aktivní podpora při odstraňování procesních překážek 
 Kontakt s odděleními v rámci kutnohorského závodu i ostatních továren v EU 
 Práce v týmu, zapojení do vnitřních a vnějších aktivit oddělení  

CO POŽADUJEME: 

 Studenty 3. – 5. ročníku a čerstvé absolventy vysoké školy  
 Velmi dobré komunikační a analytické dovednosti, schopnost řešit problémy  
 Výborná znalost AJ slovem/písmem 
 Znalost MS Office (zejména MS Excel) 

CO NABÍZÍME: 

 Práce na projektech ve spolupráci s našimi zaměstnanci z různých funkcí s 
různorodým mezinárodním a odborným zázemím 

 Možnosti rozvoje prostřednictvím vedení, zpětné vazby, koučování a 
mentoringu, poskytované Vaším přímým nadřízeným a kolegy  

 Široké možnosti profesionálního rozvoje v dynamickém, multifunkčním 
prostředí 

Pokud máte zájem o procesy v Supply chain a oblasti výroby, chcete rozvíjet svou 
kariéru a získávat nové zkušenosti, pošlete nám svůj životopis a těšíme se na 
pohovor s Vámi! 

Kontaktní údaje: 

Aneta Machová 

Talent Acquisition Executive 

Philip Morris ČR a.s. 

Vítězná 1 

284 03 Kutná Hora 

E-mail: aneta.machova@pmi.com  

Kontakt:  +420 (32) 75 09 258, +420 604 44 65 09 

 

mailto:aneta.machova@pmi.com


Internship Quality 

Are you an university student of 4th or 5th grade? Are you interested in applying and 
implementing Quality Engineering solutions and tools? Are you a self-driven person 
with analytical thinking? Then we have a great opportunity for you! Become an 
Internship in our Quality Team in one of our most complex factories in the EU 
region. 

Main responsibilities and challenges are to support Quality department in following 
activities: 

 Ensure quality related activities throughout manufacturing and supply chain 
processes to assure premium quality finished goods are delivered to the 
markets 

 Promote and apply the company‘s security, health and environmental rules 

 Analyse and report relevant Quality performance data 

 Build a strong relationship with different external and internal stakeholders 

 Participate in decision making about non-conform products and monitor the 
related costs 

 Collaborate in Cluster/Regional/Global activities and strategies in order to 
enhance overall organization performance contributing to Quality System 
continuous improvement 

 Initiate, develop and coordinate quality improvement projects or special cross-
functional project teams to improve overall factory performance, rigorously 
managing cost and project budget 

Does the below stated description suit you? 

 Position suitable for students of 4th or 5th grade with minimum experience 

 Working experience in manufacturing or FMCG company is an advantage 

 Advanced spoken and written English is a must 

 Good computer skills – MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 Good communication and presentation skills 

 Experience in coordinating project team is an advantage 

We offer you: 

 Flexible working hours (20 hours per week) 

 Continuous on the job learning  

 Opportunity to build your career within a multinational team and company 

 Location: Kutná Hora 

Kontaktní údaje: 
Aneta Machová 
Philip Morris ČR a.s. 
Vítězná 1 
284 03 Kutná Hora 
E-mail: aneta.machova@pmi.com  

Kontakt:  +420 (32) 75 09 258, +420 604 44 65 09 

mailto:aneta.machova@pmi.com


Jste zodpovědní a k práci přistupujete energicky a s nadšením? Rádi byste byli 
součástí týmu profesionálů? Zajímá vás oblast bezpečnosti práce a rádi byste zjistili, 
jak to chodí v praxi? 
Využijte tuto jedinečnou příležitost ucházet se o pozici: 

Internship pro oblast bezpečnosti práce 

Co u nás budete dělat? 

 Aktivně vyhledávat a analyzovat bezpečnostní a zdravotní témata na 
pracovištích 

 Vypracovávat postupy pro zajištění BOZP a přímo kontrolovat dodržování 
BOZP předpisů na všech pracovištích  

 Provádět školení BOZP pro vedoucí zaměstnance a školení nových 
zaměstnanců dle příslušných předpisů 

 Vést evidenci případných pracovních úrazů a nemocí z povolání 
 Projednávat a zpracovávat koncepci bezpečnosti a hygieny práce  
 Účastnit se interních auditů  

A splňujete naše požadavky? 

 VŠ (technického zaměření výhodou) 
 Základní znalost právních předpisů v oblasti BOZP  
 Uživatelská znalost práce na PC (MS Office – Excel, Word, PowerPoint) 
 Středně pokročilá znalost anglického jazyka 
 Samostatný a zodpovědný přístup, komunikativní osobnost, prezentační 

dovednosti 
 Praxe z provozu výrobního závodu výhodou 

Co nabízíme: 

 Postupné zaškolování a seznamování s přidělenými úkoly 

 Možnost podílet se na praktických projektech v profesionálním prostředí 

 Individuální práci i práci v týmu 

 Šanci poznat prostředí dynamické a úspěšné společnosti 

 Rozvojový program (školení, týmové akce,…) 

 Práce je vhodná pro čerstvého absolventa - možnost pracovat na 50 -75% 

úvazku 

 Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova 

 Placenou stáž 

 Lokalitu Kutné Hory – jedné z nejkomplexnějších továren PMI na světě 

Kontaktní údaje: 
Aneta Machová 
Philip Morris ČR a.s. 
Vítězná 1 
284 03 Kutná Hora 
E-mail: aneta.machova@pmi.com  

Kontakt:  +420 (32) 75 09 258, +420 604 44 65 09 
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