
 

Do našeho týmu hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici 

ELEKTRO INŽENÝR / E&I ENGINEER 
 

Zajímala by Tě práce v oblasti  výroby PVB folie? Rád/a pracuješ v novém a čistém prostředí? Láká 
Tě mezinárodní firma s dlouholetou tradicí, kde využiješ znalost anglického jazyka? 

Pokud ano, zašli nám životopis v ČJ i AJ s odůvodněním proč máš o danou pozici zájem. 
Budeš spolupracovat s provozními a strojními inženýry na zavádění zlepšovacích a modernizačních 

programů v různých oblastech výroby. 
 

A především – můžeš být u nově vznikajícího projektu výstavby nové výrobní haly a 
zavádění nové technologie do tohoto provozu. 

 
Náplň práce elektro inženýra: 

• podílet se na návrhu řídích systémů pro nová zařízení, jejich implementace a údržba 

• tvorba dokumentace k řídícím a kontrolním systémům zařízení 

• znalost zařízení po elektrické stránce se schopností provést opravu (ve spolupráci s technikem) 

• v případě potřeby přenastavení řídících systémů, vypracovávání rozsahů práce, odhadů a 
specifikací zařízení  

• zodpovědnost (v rámci svěřeného úseku) za bezpečnost procesu (elektro) 

• komunikace s kolegy v rámci mateřského koncernu 

• komunikace s dodavateli/prodejci zařízení a diskuse o konstrukčních otázkách a řešení problémů  
Požadujeme od Tebe: 

• VŠ vzdělání elektrotechnického směru (zkušenost s výrobními a zlepšovatelskými procesy, 
zpracování plastů výhodou) 

• velmi dobrou znalost AJ 

• schopnost vytvořit, číst a vysvětlit el. schémata, P&IDs, layouty zařízení 

• aktivní přístup, samostatnost, komunikační a prezentační dovednosti 

• analytické myšlení a schopnost řešení problémů 

• znalost HW a SW systémů Siemens, výhodou Programování a zkušenost s hardware: Siemens PCS-
7  DCS 

• ochota učit se novým věcem, schopnost prosadit své inovativní nápady ve vedení firmy 
Nabízíme: 

• 13. plat 

• výkonnostní odměny dle splněných cílů 

• pružnou pracovní dobu 

• 5 dnů dovolené navíc 

• zdravotní volno 

• možnost odborného růstu 

• nadstandardní systém příspěvků a pojištění 

• úvazek 37,5 hod/týdně 
Nástup 
dle dohody 
Platové podmínky 
na základě osobního jednání 
Lokalita 
Holešov 
Kontaktní informace 
Personální oddělení – Jitka Žalůdková, tel.: 725 946 097, email: jitka.zaludkova@kuraray.com 


