NABÍDKA PRÁCE
Základní informace
Máte nebo právě ukončujete vzdělání v elektro-technickém oboru? Chcete si dokázat, že zvládnete
i vysoce kvalifikovanou práci? Nebojíte se angličtiny a baví Vás jízda za volantem? Máte rád
preciznost, spolehlivost a špatně snášíte neosobní prostředí velkých firem?
Pak je tato pozice právě pro Vás!
Česká, stabilní společnost s působností v České republice i v zahraničí hledá do svého mikro-týmu
nového kolegu na pozici:

Servisní technik měřicích přístrojů a zařízení
Náplň práce
•

Instalace, diagnostika, oprava, kalibrace, kontrola a údržba přesných měřicích přístrojů u
zákazníka i v technické kanceláři

•

Úpravy a korekce ovládacích programů

•

Školení obsluhy měřicích přístrojů

•

Spolupráce při vývoji a tvorbě servisních metodik

Požadujeme
•

SŠ/VOŠ vzdělání s elektro zaměřením

•

Platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb., §5

•

Platný řidičský průkaz skupiny B

•

Časovou flexibilitu a ochotu cestovat

•

Znalost obsluhy programového vybavení PC

•

Komunikativní angličtinu

•

Odpovědný přístup, loajalitu a ochotu vzdělávat se

Nabízíme
•

Vstřícné zázemí malé firmy s lidskou atmosférou

•

Kvalitní proškolení i v zahraničí, jazykový kurz AJ

•

Pracovní výbavu – telefon, notebook, oděvy

•

Pružnou pracovní dobu

•

Příspěvek na stravování

•

Férové cestovní náhrady

•

Po zaučení auto, příspěvek na rekreaci, a jiné

www.imeco-th.cz

Nabízíme Vám čistou, zajímavou a odborně náročnou práci, při které se bez používání hlavy
neobejdete. Vše Vás naučí náš tým špičkových odborníků a nakonec se jím stanete i Vy.
Od Vás očekáváme dlouhodobou spolupráci, vlastní iniciativu, nadšení pro nové
technologie, spolehlivost, trpělivost a loajalitu.
Je tato pracovní nabídka pro Vás výzvou? Neváhejte a zašlete nám svůj profesní životopis,
případně motivační dopis na emailovou adresu hladikova@imeco-th.cz. Nevadí, pokud jste
absolvent nebo školu teprve dokončujete. Budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám další postup.
Zasláním Vašeho životopisu, popřípadě dalších osobních materiálů, udělujete souhlas společnosti IMECO TH
s.r.o., se sídlem v Modřicích, U Hřiště 733, 664 42, IČ:27674959 se shromážděním, zpracováním a
uchováním osobních údajů o Vaší osobě dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění, za účelem navázání kontaktu s Vámi a zpracování Vašeho zájmu o nabízenou pozici. Vaše osobní
údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Tento souhlas bude platný až do uzavření výběrového řízení.

Kontakt
IMECO TH s.r.o.
Ing. Milena Hladíková
hladikova@imeco-th.cz

www.imeco-th.cz

