TÜV SÜD Czech s.r.o.
Specialista pro oblast výtahů
a zdvihací techniky

Jsme společnost, která již 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 naše kanceláře v Brně a Praze aktuálně hledáme zkušené odborníky na pozici:

Specialista pro oblast výtahů a zdvihací techniky
Budete odpovědný/á za samostatné posuzování shody výtahů a zdvihacích zařízení
dle evropských Směrnic 2016/33/EU, 2006/42/ES.
Mezi Vaše hlavní činnosti bude patřit:
▪ posuzování výtahů a bezpečnostních komponent výtahů, posuzování shody zdvihacích zařízení
▪ inspekce provozovaných výtahů a zdvihacích zařízení
▪ vyhledávání obchodních příležitostí u stávajících i nových zákazníků

Co Vám práce u nás přinese:
▪
▪
▪
▪

možnost samostatně si plánovat svou pracovní dobu (při zohlednění potřeb zákazníka)
v případě znalosti anglického jazyka možnost se podílet na zajímavých projektech TÜV SÜD v zahraničí
stabilní zaměstnaní v jedné z nejznámějších německých značek
širokou škálu benefitů – bonusy ke mzdě, plně hrazené jazykové kurzy, týden dovolené navíc, sick days, stravenky, příspěvek
zaměstnavatele na penzijní/životní připojištění a další

Očekávaný profil:
▪ VŠ vzdělání technického směru (strojní inženýrství obor dopravní a manipulační technika, elektrotechnické inženýrství obor elektrotechnika
výhodou)
▪ praxe v oblasti revizní a kontrolní činnosti u výtahů a zdvihací techniky min. 3 roky.
▪ základní znalosti a orientace při technickém posuzování shody výrobků výhodou
▪ kvalifikace revizního technika výtahů a zdvihacích zařízení výhodou
▪ odborná způsobilost v elektrotechnice min. §6 vyhl. č. 50/1978 Sb.
▪ znalost anglického jazyka výhodou
▪ znalost práce na PC na uživatelské úrovni
▪ řidičský průkaz skupiny B
▪ ochota k častým cestám v rámci svěřeného regionu
▪ otevřené myšlení a schopnost identifikovat další obchodní příležitosti
▪ samostatnost a týmový duch
Těšíme se na Váš profesní životopis zaslaný e-mailem na adresu prace@tuv-sud.cz
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