TÜV SÜD Czech s.r.o.
Hledáme nového kolegu/kolegyni
na pozici Specialisty pro oblast
automatizace

Jsme společnost, která již přes 150 let usiluje o to, aby se náš svět stal bezpečnějším. Více než 24.000 zaměstnanců na téměř 1000 místech
v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým řetězcem se zaměřením na
nezávislé ověřování, testování, certifikace a vzdělávání.

Pro naši kancelář v Praze či Plzni hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici:

Specialista pro oblast automatizace, robotizovaná pracoviště a výrobní linky
Vaše pracovní náplň:

▪ posuzování bezpečnosti zařízení a kontroly shody s platnými normami a předpisy (jednoúčelové stroje, strojní linky, robotizovaná pracoviště
a automatizační technologie)
▪ provádění měření EMC kompatibility
▪ posuzování jednotlivých zařízení dle platných předpisů či nařízení, příp. ověřování parametrů podle požadavků zadavatele
▪ identifikace a vyhodnocení bezpečnostních rizik u nových nebo provozovaných zařízení v prostorách zákazníka nebo výrobců v ČR, EU
nebo v zemích mimo EU
▪ sestavení seznamu rizik strojních částí a zařízení
▪ aktivní komunikace se stávajícími klienty a vyhledávání nových obchodních příležitostí (samostatně nebo ve spolupráci s obchodním
oddělením)

Rádi Vám nabídneme:
▪
▪
▪
▪
▪

zázemí silné mezinárodně působící společnosti a nejsilnější značky ve svém oboru v České republice
motivující finanční ohodnocení s možností růstu v závislosti na schopnostech a vlastní iniciativě
přístup ke specifickým a hi-tech technologiím
široké možnosti pro uplatnění vlastní invence a podnikavosti
podporu a možnost dalšího vzdělávání v oboru

Očekávaný profil:
▪ VŠ technického směru (elektrotechnický směr výhodou)
▪ 2 roky praxe v oblasti konstrukce, posuzování nebo údržby bezpečnosti strojů, robotů, automatizační techniky (případně praxe v oblasti
návrhu technického řešení těchto technologií - projektant)
▪ znalost řídících systému CNC strojů, robotizovaných pracovišť a programovacích jazyků velkou výhodou
▪ kvalifikace revizního technika elektrických zařízení výhodou
▪ ochota k častému cestování (zejména v rámci ČR, příležitostně i zahraničí)
▪ znalost angličtiny min. na úrovni B2 nutností (slovem i písmem)
▪ vysoká samostatnost, zodpovědnost a schopnost plánovaní a organizování času
▪ velmi dobré komunikační a obchodní schopnosti
▪ proaktivní přístup a orientace na zákazníka
▪ schopnost pracovat v týmu společně s dalšími techniky a obchodníky
▪ ŘP skupiny B nutností
Těšíme se na Váš profesní životopis zaslaný e-mailem na adresu prace@tuv-sud.cz
TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 Praha 4
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