Technický specialista prototypové výroby
Technical specialist of prototype production
Vaše úkoly:
•
•
•
•
•
•
•

What will be your tasks?

Vytváření pracovních postupů, plánů údržby a jejich zavádění do
systému
Zajištění procesu systému plánované údržby a preventivních kontrol
strojů a zařízení
Komplexní provádění činností souvisejících se seřizováním, opravami
a údržbou přidělených výrobních strojů, přístrojů a zařízení
Komunikace s dodavateli zařízení, řešení problémů
Účast na optimalizaci a zavádění nových výrobních procesů
Interní a externí komunikace o technických otázkách a řešeních
Zajištění provozních látek, nářadí a dalšího zařízení

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Requirements:

Technická VŠ nebo SŠ
Německý nebo anglický jazyk – komunikační úroveň (němčina je
velkou výhodou)
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle Vyhlášky č.
50/1978 Sb. , minimálně §6
Řidičský průkaz – skupina B, aktivní řidič
Časová flexibilita – cestování do Německa
Uvítáme zkušenosti: s údržbou, nastavováním strojů a zařízení
výrobních linek, elektrickými šroubováky, pájením, zkouškami
těsnosti ATEQ, MS Office, SAP, Axalant

•
•
•
•
•

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Creating workflows, maintenance plans and their implementation into
the system
Ensuring the process of the system of planned maintenance and
preventive inspections of machines and equipment
Comprehensive implementation of activities related to the adjustment,
repair and maintenance of assigned production machines, devices and
equipment
Communication with equipment suppliers, problem solving
Participation in the optimization and implementation of new
production processes
Internal and external communication on technical issues and solutions
Provision of consumables, tools and other equipment

Technical university or high school
German or English language - communication level (German is a great
advantage)
Certificate of professional competence in electrical engineering
according to Decree No. 50/1978 Coll. , at least §6 • Driver's license group B, active driver
Time flexibility - travel to Germany
We welcome experience: with maintenance, adjustment of machines
and equipment of production lines, electric screwdrivers, soldering,
leak tests ATEQ, MS Office, SAP, Axalant

We offer:
Zkušenost s jedinečným know-how a řízením procesů skupiny ZF
Práce v mezinárodním týmu s mezinárodními vzdělávacími programy
Motivační plat (13. a 14. plat)
25 dní dovolené
Další zajímavé benefity (dotovaná jídla, příspěvky na penzijní
připojištění, příspěvek na dopravu atd.)
ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
Igor.culek@zf.com

•
•
•
•
•

Experience with the unique know-how and process management of the
ZF Group
Work in an international team with international training programs
Motivational salary (13th and 14th salary)
25 days holiday
Other interesting benefits (subsidized meals, supplementary

pension contributions, transport allowances, etc.)

