Elektroprojektant
jednoúčelových zařízení
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

siemens.cz

V našem technologickém vývojovém centru se
budeme zabývat vývojem jednoúčelových zařízení pro
aplikace ve výrobě nízkonapěťových asynchronních
elektromotorů.
Nabízíme příležitost pracovat na projektu digitalizace
pracovišť jednotlivých výrobních technologií – náš
projektový tým zajišťuje kompletní vývoj pracovišť
pro průmyslovou automatizaci.

Budete se věnovat především
◼ projektování elektrických zařízení v oblasti

průmyslové automatizace
◼ návrh, projektování, konstrukce elektrických

sestav jednoúčelových strojů
◼ návrh a konstrukce elektrických sestav

nejmodernějších robotických pracovišť
◼ návrh a konstrukce elektrických sestav

jednoúčelových výrobních strojů a linek
◼ integrace moderních robotických výrobních

technologií
◼ tvorba elektrické dokumentace
◼ vyjasňování technických požadavků zákazníka,

vytváření technických řešení
◼ technická realizace zakázky, spoluúčast na

kompletaci zařízení, oživování zařízení
◼ týmová práce ve vývojových projektech

Těšit se můžete zejména na
◼
◼
◼
◼

nejnovější technologie a know-how
zajímavé projekty, spolupráci se špičkovými odborníky
přátelský kolektiv s nadšením pro motory
využití anglického jazyka

Na toto pracovní místo se vztahuje instrukce M025HR 01 –
Programy na podporu získávání nových zaměstnanců.
Odměna za doporučení zaměstnance je 5.000Kč (Referral).
Odměna za nástup je 15.000Kč (Signing bonus).

Měl/a byste mít
◼ středoškolské či vysokoškolské vzdělání v oboru
◼ znalosti a zkušenosti s konstrukcí elektrických zařízení

pro jednoúčelové výrobní stroje, linek, robotických
výrobních technologií
◼ znalost programů na kreslení elektrických schémat
(EPLAN, ELCAD, SolidWorks Electrical,...)
◼ znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
◼ samostatnost, iniciativu, spolehlivost a týmového ducha
◼ ochotu cestovat do zahraničí

Můžeme Vám nabídnout
◼ roční příspěvek ve výši 17.500 Kč na volnočasové

aktivity, kulturu, sport a penzijní či životní připojištění v
rámci nabídky Benefit Plus
◼ závodní jídelna v areálu firmy, příspěvek na stravování
◼ akciový program pro zaměstnance
◼ dobrovolnický den, společenské a kulturní akce, dny
zdraví
◼ 5 týdnů dovolené
◼ flexibilní pracovní doba
◼ bezúročné půjčky až do výše 300.000 Kč
◼ odměny za dlouhodobý pracovní výkon až 40.000 Kč
◼ karta Multisport

Přihlášení:
na toto volné místo se můžete přihlásit zasláním
životopisu na níže uvedený kontakt nebo reakcí na
inzerát na stránkách jobs.cz

Kontakt:
Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice
Mgr. Lucie Šimková
mob.: +420 733 610 431, lucie.simkova@siemens.com

