Electronics Engineer – Robotář / Robots
Vaše úkoly:
•

•

Provádění výrobní, dokončovací a servisní
práce elektro a elektroniky pro zajištění
výkonného, kvalitního a bezpečného provozu
výrobních strojů a zařízení dle nejnovějších
technických poznatků
správa robotů Stäubli, KUKA, Universal Robots –
tvorba + úpravy stávajících programů, tvorba
záloh, komunikace s integrátorem, přejímka
nových robotických pracovišť, optimalizace
výrobních procesů, koordinace servisu, interní
zaškolování obslužného personálu

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

Technická VŠ nebo SŠ - elektro
Německý nebo anglický jazyk - komunikační
úroveň
Znalost robotických systémů – výhodou znalost
systémů Stäubli, KUKA, Universal Robots
PC dovednosti (Windows, Office, SAP)
Časová flexibilita - cestování
Řidičský průkaz - skupina B, aktivní řidič

Nabízíme:
•
•
•
•
•

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

What will be your tasks?
•

•

Implementation of production, finishing and servicing
of electro and electronics to ensure efficient quality
and safe operation of production machines and
equipment according to the latest technical
knowledge
management of Stäubli, KUKA, Universal Robots
robots - creation + modification of existing programs,
creation of backups, communication with the
integrator, acceptance of new robotic workplaces,
optimization of production processes, service
coordination, internal training of operating personnel

Requirements:
•
•
•
•
•
•

Secondary school in electrotechnical field
Knowledge of German or English at communicative
level
Knowledge of robotic systems - the advantage of
knowledge of Stäubli, KUKA, Universal Robots
systems
PC skills (Windows, Office, SAP)
Time lexibility - travelling
Driver license (B)

We offer:
•
•
•
•
•

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.)

