TECHNOLOG – TECHNICKÁ PŘÍPRAVA VÝROBY
Pracoviště: Praha 9 - Letňany
Naše společnost Advanced Technology Group s.r.o. hledá zájemce o práci na pozici Technolog – Technická
příprava výroby.
Advanced Technology Group s.r.o. (ATG) je technologicky vyspělá česká firma působící více než 20 let v oboru
NDT (nedestruktivního testování) a dalších speciálních procesů s hlavním sídlem v Praze. ATG tvoří páteř skupiny
ATG Group, jejíž členové se nacházejí v řadě ekonomicky významných oblastí a své produkty dodávají do ČR i
zahraničí - do zemí Evropské Unie, Ruska a Blízkého východu.
Jedním z hlavních produktů společnosti ATG je vývoj a zakázková výroba zařízení a komplexních systémů pro
defektoskopické zkoušení dílů zejména z leteckého, automobilového, petrochemického a strojírenského průmyslu.
Dále poskytujeme školení odborného personálu (NDT, školení průmyslových inspektorů), kompletní NDT služby až na
úrovni Level 3 a průmyslové inspekční činnosti.
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. http://www.atg.cz/cz/pdf/INFO2017CZ.pdf.
PRACOVNÍ NÁPLŇ
 Kontrola a následné zpracování výkresové dokumentace
 Navrhování výrobních postupů
 Spolupráce na tvorbě kusovníku, zajištění jednotlivých komponentů resp. kooperačních prací
 Odborná podpůrná činnost při vlastní realizaci zakázky
 Hodnocení dodavatelů
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PRÁCE
 Min. SOŠ technického zaměření (strojírenství, elektrotechnika)
 Orientace v technologiích výroby strojních zařízení
 Orientace v technických výkresech
 Minimálně základní uživatelská znalost 2D resp. 3D programů (Solidworks výhodou)
 Uživatelská znalost Microsoft Office
 Schopnost samostatné práce, zájem se odborně rozvíjet
NABÍZÍME
 Zaměstnání u stabilní české společnosti, mezinárodně uznávané ve svém oboru
 Stabilní zaměstnání, práce na plný úvazek (případně zkrácený/vedlejší prac. poměr/IČO – dle dohody)
 Částečně flexibilní pracovní doba
 Jazykové kurzy
 Zaškolení v NDT
 Pravidelné sportovně-společenské akce
 Nadstandardně přátelský kolektiv
 Profesní rozvoj, atraktivní a pestrá práce
NÁSTUP
 Ihned/dle dohody

V případě zájmu o práci na dané pozici zašlete svůj životopis na níže uvedený kontakt
KONTAKT
Marie Netušilová
e-mail: atg@atg.cz
Tel: +420 273 037 611
Odpovědí na tento inzerát souhlasíte se zpracováním osobních údajů obsažených v životopise po dobu výběrového řízení na výše uvedenou pozici
v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, a to výhradně písemnou cestou.
Provozovna a korespondenční adresa/Office and shipping address:
ATG, s.r.o
Tel.: +420 273 037 611
Sídlo firmy | Billing address:
Toužimská 771
Fax: +420 273 037 600
Matějská 2416
199 02 Praha
E-mail: atg@atg.cz
CZ – 160 00 Praha 6
Czech Republic
http://www.atg.cz
DIČ: CZ45314772

