Projektant testovacích systémů
Test System Engineer
Vaše úkoly:

•
•
•
•
•
•
•

Spolupráce na koncepcích testovacích systémů
Specifikace technických požadavků na výrobce
zkušebních zařízení, tvorba RFQ
Řízení projektů a koordinace dodavatelů zařízení
z hlediska času, kvality, nákladů
Interní a externí komunikace o technických otázkách a
řešeních
Zajištění „připravenosti k použití“ zkušebního zařízení
Plná zodpovědnost za stroj od RFQ až po předání do
sériového provozu
Organizace a provádění servisních zásahů a
optimalizací

Požadavky:

•
•
•
•
•

Vysokoškolský diplom – elektrotechnika – Vyhláška
50/1978 Sb. §6 je nutností
Znalost řídících systémů MS Office a výrobních linek
(např. LABView, TestStand, Bussystemen)
Znalost testovacích systémů
Znalost úrovně B2 AJ nebo NJ
Řidičský průkaz – B – aktivní řidič (ochota cestovat)

Nabízíme:

•
•
•
•
•
•

Zkušenost s jedinečným know-how a řízením procesů
skupiny ZF, nejmodernější technologie
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.)
Práce v mezinárodním týmu, možnost uplatnit cizí
jazyky

ZF Electronics Klášterec s.r.o.
Osvobozená 780
431 51 Klášterec nad Ohří
Igor Culek
Igor.culek@zf.com

What will be your tasks?

•
•
•
•
•
•
•

Collaboration on specific test systems concepts
Specification of technical requirements for test equipment
producers – creation RFQ
Project management and equipment supplier coordination in
terms of time, quality and cost
Internal and external communication on technical issues and
solutions
Ensuring “ready-to-use” of the test equipment
Full responsibility for the machine from RFQ to handover to
serial operation
Organization and execution of service interventions and
optimizations

Requirements:

•
•
•
•
•

High school/university diploma – Electrical – Decree 50/1978
Coll. §6 is a must
Knowledge of MS Office and production linecontrol systems
(eg LABView, TestStand, Bussystemen)
Knowledge of testing systems
Knowledge of AJ or NJ – B2 level
Driving license - B - active driver (willingness to travel)

We offer:

•
•
•
•
•
•

Experience with the unique know-how and process
management of the ZF Group, state-of-the-art technology
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.)
Work in an international team, the opportunity to apply
foreign languages

