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Osobní údaje
Titul / Jméno / Příjmení
Telefon
E-mail
Státní příslušnost / Místo pobytu
Datum a místo narození

Ing. David Baťa
+420 724 361 043
david.bata@continental-corporation.com
Česká republika, Brandýs nad Labem
08.06.1986 v Jeseníku

davidbata@seznam.cz

Pracovní zkušenosti
Období
Vykonávaná pozice / Společnost
Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Únor 2017 - dosud
Team leader procesních inženýrů / Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Určení a prosazování strategie oddělení; jednání s dodavateli - nákup nových strojů a linek, servisní
zásahy; vedení týmu procesních inženýrů (10 lidí) v oblasti osazování a IT SMT, podpora jejich
profesionálního rozvoje; metodické vedení skupiny technologických pracovníků a oddělení údržby;
organizace a poskytování speciálních a technických školení pro procesní inženýry, technologické
pracovníky a techniky; odborný dohled nad projekty a činnostmi, rozdělení úkolů; spolupráce při
plánování výroby a kvality; rozhovory s kandidáty na pozici procesního inženýra

Období
Vykonávaná pozice / Společnost
Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Leden 2014 – leden 2017
Procesní inženýr / Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Optimalizace a technická podpora stávajících technologií SMT (nanesení pájecí pasty, SPI
a osazování) a zodpovědnost za svěřené projekty v celé oblasti SMT; náběh nových produktů
do sériové výroby v oblasti plánování výrobních procesů a technologií, technická realizace výrobních
linek, komunikace s dodavateli výrobních technologií a strojů; podpora výroby, údržby a oddělení
kvality; analýza výrobních procesů; účast na procesech FMEA

Období
Vykonávaná pozice / Společnost
Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Říjen 2011 – prosinec 2013
Výrobní technolog / Medical Technologies CZ a.s.
Kompletní zodpovědnost za SMT proces (analyzování technologické vyrobitelnosti produktů;
definování výrobních a pracovních postupů včetně dokumentace, zaškolování výrobních operátorů;
sledování a vytváření kvality; tvoření kalkulací normočasů; řešení interních reklamací;
optimalizování technologických procesů; interní testování v procesu; programování i údržba
výrobních a kontrolních zařízení)

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
Dosažená kvalifikace / Obor
Organizace, která poskytla vzdělání

2009 - 2011
Magisterské studium / Elektrotechnická výroba a management
Vysoké učení technické, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

Období
Dosažená kvalifikace / Obor
Organizace, která poskytla vzdělání

2007 - 2009
Doplňující pedagogické studium / Učitel odborných předmětů na středních školách
Vysoké učení technické, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

Období
Dosažená kvalifikace / Obor
Organizace, která poskytla vzdělání

2005 - 2009
Bakalářské studium / Mikroelektronika a technologie
Vysoké učení technické, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Brno

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Jazykové schopnosti
Sociální schopnosti a dovednosti
Počítačové znalosti a dovednosti
Řidičský průkaz
Zájmy
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Český jazyk rodilý mluvčí, Anglický jazyk B2, Německý jazyk A1
Komunikační schopnosti, příjemné vystupování, schopnost týmové práce, bezkonfliktní
a zodpovědné jednání, organizační schopnosti
AutoCAD, Solidworks, MS Windows (XP, 7), MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), internet
Skupina B
Sport (futsal, tenis, squash, stolní tenis, běh, šipky), hudba, internet, filmy

