PŘEMÝŠLÍŠ, CO BUDEŠ DĚLAT AŽ DOSTUDUJEŠ?
CHCEŠ ZÍSKAT PRAXI V OBORU ELEKTRO?
PŘIDEJ SE K NÁM!
PRACOVNÍK TECHNICKÉ PODPORY
PRODEJE
(TVORBA NABÍDEK)
Co Tě na této pozici čeká?
Na této pozici budeš zodpovědný za přípravu cenových a
technických nabídek elektrorozvaděčů dle projektové
dokumentace převážně pro zahraniční zákazníky. Tvým
úkolem bude specifikovat materiál v rozvaděčích, stanovit
kalkulaci a pracnost na výrobu rozvaděčů. Určitě tě čeká
spolupráce s obchodním oddělením při nastavení
obchodních podmínek nabídek.
Očekáváme, že budeš mít:
vzdělání SŠ/VŠ elektrotechnického směru,
• znalost práce na PC – MS Excel, Word,
AJ nebo NJ minimálně v písemná komunikace,
• flexibilit,
• aktivní přístup k práci.
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KONSTRUKTÉR ELEKTRO
Co Tě na této pozici čeká?
Na této pozici budeš zodpovědný za konstrukci el. rozvaděčů
nízkého napětí, tvorbu výkresové dokumentace - zejména elektro
část. Konkrétně pak pohledy rozmístění komponentů a štítků,
el. schéma zapojení, specifikace přístrojů vč. pomocného
materiálu… Budeš samostatně vyhodnocovat varianty a volby
optimálního řešení. Tvým úkolem také bude přenesení požadavků
zákazníka při vývoji produktů a zapracování změn do projektové
dokumentace a s tím samozřejmě souvisí i úzká spolupráce s
výrobou při realizaci zakázek.
Očekáváme, že budete mít:
vzdělání SŠ elektrotechnického směru,
• práce s PC - AutoCAD, BricsCAD,
• řidičský průkaz sk. B,
• schopnost číst technickou dokumentaci,
• aktivní přístup k řešení problémů,
• znalost AJ nebo NJ - na komunikativní úrovni.
•

Zázemí ryze české firmy (pracoviště v Příbrami).
Partu mladých kolegů, která je sehraná a táhne za jeden provaz.
Příjemnou firemní kulturu - u nás se lidé cítí dobře.
Profesní vzdělávání - individuálně doplníme to, co ti bude chybět.
Jako absolvent u nás dostaneš nástupní mzdu 20-25 tis. Kč/měsíc.

www.sencopb.eu
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ZKUŠEBNÍ TECHNIK ELEKTRO
Co Tě na této pozici čeká?
Na této pozici budete zodpovědní za správnou funkčnost
rozvaděčů, které putují k zákazníkovi. Denním chlebem je
zkoušení rozpracovaných i hotových rozvaděčů. V případě
nefunkčnosti dohlédnout na řádnou a správnou opravu.
Zkušební technici mají možnost jet na montáže k zahraničním
zákazníkům.
Očekáváme, že budete mít:
• SŠ elektrotechnického směru,
• zodpovědný a aktivní přístup k práci,
• znalost práce na PC – MS office,
• platnou vyhlášku 50/1978 Sb. § 6-9 – výhodou,
• řidičský průkaz sk. B,
• znalost anglického či německého jazyka výhodou,
• zkušenosti s výrobou rozvaděčů – výhodou.

O dobré a šikovné zaměstnance nepřicházíme – nabízíme stabilizační příspěvek
Další benefity (penzijní připojištění, Sick Day po 5 letech, jazykové kurzy,
příspěvek na kulturní a sportovní akce).
Přiveď si kamaráda, vytvoř si příjemné pracovní prostředí a my tě za to
odměníme.

VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁŠ NA
personalni@sencopb.eu

318 493 696, 318 493 611

