Konstruktér – elektrická část
odměna za nástup 40.000 Kč
i pro studující kombinovanou/dálkovou formou,
prezenční formou v posledních ročnících VŠ
Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

siemens.cz

Domluvíte se anglicky a baví Vás technika? Staňte se
jedním z týmu našich techniků a konstruktérů
výrobního závodu a pojďte s námi roztáčet svět!

Budete se věnovat především
◼ zpracovávání konstrukční dokumentace elektrické části

základních řad elektromotorů, následně i dokumentace
pro zákaznická provedení
◼ optimalizaci elektrické části asynchronního
elektromotoru dle požadavků zákazníka
◼ vývoj a výpočty el. parametrů za použití prostředí
Simocalc
◼ samostatnému řešení a navrhování nových
konstrukčních souborů a celků v elektrické části
el. motoru
◼ technickému zpracování nově příchozích objednávek,
zakázek a přípravě výrobní dokumentace z pohledu
elektrické části elektromotoru
◼ práci na zákaznických projektech, případně jejich
vedení
◼ poskytování technické podpory ostatním oddělením
◼ přípravě a provádění změn v konstrukční dokumentaci
◼ spolupráci na nových vývojových projektech, případně
vedení těchto projektů
◼ vývoji, testování a zavádění nových izolačních systémů,
dielektrické části elektromotoru

Těšit se můžete zejména na
◼
◼
◼
◼

nejnovější technologie a know-how
zajímavé projekty, spolupráci se špičkovými odborníky
přátelský kolektiv s nadšením pro motory
příležitost vhodnou i pro čerstvé absolventy

Na toto pracovní místo se vztahuje instrukce M025HR 01 –
Programy na podporu získávání nových zaměstnanců.
Odměna za nástup je 40.000Kč (Signing bonus).

Měl/a byste mít
◼ VŠ vzdělání – elektrotechnické zaměření

(vhodné i pro studující kombinovanou/dálkovou formou,
prezenční formou v posledních ročnících VŠ)
◼ znalost AJ nebo NJ na úrovni B1 dle ERR
◼ výborné komunikační schopnosti
◼ znalost MS Office
◼ znalost SAP výhodou
◼ zájem o kariérový růst

Dále Vám nabízíme
◼ místo výkonu práce Mohelnice
◼ možnost uplatnění v perspektivním oboru

Program zaměstnaneckých výhod
◼ roční příspěvek ve výši 17.500 Kč v rámci nabídky
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Benefit Plus, penzijní či životní připojištění
závodní jídelna v areálu firmy, příspěvek na stravování
akciový program pro zaměstnance
různé akce pro zaměstnance
5 týdnů dovolené
flexibilní pracovní doba
bezúročné půjčky až do výše 300.000 Kč
odměny za dlouhodobý pracovní výkon až 40.000 Kč

Přihlášení:
Na toto volné místo se můžete přihlásit prostřednictvím
reakcí na inzerát na jobs.cz. Případně přes kontakty níže.

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

