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S pozdravem
Radim Pavlas

Mým úkolem byla pomoc s rozjezdem nového výrobního závodu v Mexiku pro českou firmu
zabývající se výrobou městského mobiliáře. Byl jsem kompletně zodpovědný za výrobu, aby vše
klapalo tak jako v Evropě, což není vždy až tak snadné. Po téměř třech letech jsme vybudovali a
stabilizovali schopný tým lokálních zaměstnanců. Významně se rozšířila síť dodavatelů, což mělo
především vliv na cenu a kvalitu výrobků. A pobočka se stala soběstačnou a zvládá pokrývat
veškeré objednávky pro Mexický trh a část objednávek pro USA.
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Zuri Zanzibar

Jednalo se o stavbu hotelového resortu na exotickém ostrově Zanzibar. Měl jsem na starost
skupinu domorodých zaměstnanců a s jejich pomocí jsem zajišťoval materiál pro tým instalatérů.
Rozmluvil jsem si svou angličtinu. A rok v africkém slumu změní pohled na svět každému.
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07/2014-05/2017

Nerez výroba Jež s.r.o.
VEDOUCÍ VÝROBY

Firma zabývající se zakázkovou kovovýrobou, především z nerezi. Mojí zodpovědností bylo postarat
se o zakázku od poptávky, přes výrobu, až po předání díla zakazníkovi. Jednal jsem se zakazníky i
dodavateli. Vytvářel jsem výkresové dokumentace, postupy a harmonogramy výroby, nebo
podklady pro CNC stroje. Byla to obrovská škola, být součástí výrobního procesu od začátku až do
konce.
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Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava
Dálkové studium
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Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně
GYMNÁZIUM

KURZY
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. B
ŠTÍHLÁ VÝROBA
ONLINE MARKETING

2018-dosud

STROJÍRENSTVÍ

ŠPANĚLŠTINA – B2
SVAHILŠTINA

06/2017-07/2018

PŘÍPRAVÁŘ/VEDOUCÍ SKLADU

Budu se těšit na případné setkání !

ANGLIČTINA – C1

01/2019-12/2021

PROJEKTOVÝ MANAGER

pocházím z Ostravska o po 5-ti letech v
zahraničí se plánuji vrátit zpět do
regionu. Z tohoto důvodu jsem
otevřený pracovním nabídkám v této
oblasti.
Pozice které mě zajímají jsou : vedoucí
výroby, projektový manažer, lean
specialista, ale nebráním se novým
výzvám a rád si vyslechnu Vaší
nabídku.
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Studium zakončeno maturitní zkouškou
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