ELEKTROPROJEKTANT
Pracoviště: Praha 9 - Letňany
Naše společnost ATG s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) hledá zájemce o práci na pozici
Elektroprojektant.
ATG je technologicky vyspělá, středně velká, česká firma působící přes 25 let v oboru průmyslové kvality – zejména
NDT (nedestruktivního testování) a dalších tzv. „speciálních procesů“. Hlavní sídlo společnosti se nachází v Praze, své
produkty dodává zákazníkům v ČR i v zahraničí – země Evropské Unie a Ruska, Blízkého Východu, Asie.
Mezi hlavní činnosti společnosti patří vývoj a zakázková výroba zařízení a komplexních systémů zjišťující případné
defekty na dílech zejm. v leteckém, automobilovém a ropném průmyslu (např. pro Rolls Royce, Airbus, BMW, Korea
Airlines, Lufhansa, Fagor apod.). Dále poskytujeme kompletní služby z oblasti defektoskopie a to až nejvyšší úroveň
Level 3, školení odborného personálu a také realizujeme průmyslové inspekce.
Díky komplexnosti portfolia nabízí společnost ATG svým zákazníkům kompletní řešení v daném oboru a řadí se
tak mezi mezinárodně uznávané společnosti.
Více informací o společnosti naleznete na www.atg.cz resp. https://www.atg.cz/cz/pdf/INFO2019CZ.pdf.
PRACOVNÍ NÁPLŇ
 Samostatné projektování elektro pro námi vyráběná zařízení (jednoúčelové stroje zákaznického charakteru)
 Tvorba výkresové dokumentace
 Práce v projekčním týmu spolu s konstruktéry mechanických částí zařízení, programátory PLC
 Podpora při vlastní realizaci zakázky – součinnosti při montáži a zprovoznění
 Odborná podpora při přípravě nabídek
 Případně technický dozor a aktivní účast při instalaci zařízení u zákazníka (dle domluvy)
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PRÁCE
 Min. SOŠ vzdělání technického zaměření (elektro)
 Min. základní uživatelská znalost CAE systémů (E-Plan, AutoCAD,..)
 Praxe v elektro-projektování
 Platné oprávnění dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. (případně neplatné, ale praxe min. 3 roky)
 Schopnost samostatné práce, zájem se odborně rozvíjet
 Přehled v automatizační technice a/nebo MaR výhodou
NABÍZÍME
 Zaměstnání u české, mezinárodně uznávané společnosti s perspektivním portfoliem
 Stabilní zaměstnání, práce na plný úvazek (případně práce na IČO/vedlejší pracovní poměr – dle dohody)
 Jednosměnný provoz, částečně flexibilní pracovní doba
 Mzda odpovídající zkušenostem a schopnostem
 Příspěvek na důchodové spoření
 Možnost služebních cest (ČR i zahraničí - EU, Asie, …)
 Plně hrazené jazykové kurzy v rámci pracovní doby
 Zaškolení v oblasti defektoskopie a jiná odborná školení dle potřeb
 Smysluplná práce – výroba společensky důležitých produktů zajišťující např. bezpečnou leteckou dopravu apod.
 Spolupráce na zakázkách pro světově uznávané společnosti
 Pestrá práce, možnost profesního rozvoje
 Pravidelné společensko-sportovní akce
 Pomoc při zajištění ubytování pro mimopražské pracovníky
 Dobrá dopravní dostupnost (MHD), možnost parkování
 Kvalitní pracovní zázemí
 Nadstandardně přátelské prostředí středně veliké rodinné firmy, lidský přístup veden
NÁSTUP
 Ihned/dle dohody
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