SERVISNÍ TECHNIK (ELEKTRO)
Pracoviště: Praha 9 - Letňany
Naše společnost Advanced Technology Group s.r.o. hledá nového kolegu na pozici Servisní technik (elektro).
Advanced Technology Group s.r.o. (ATG) je technologicky vyspělá česká firma působící 25 let v oboru průmyslové
kvality – zejména NDT (nedestruktivního testování) a dalších speciálních procesů. ATG s hlavním sídlem v Praze 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, Blízkého východu, Asie.
Hlavními produkty produktů společnosti je vývoj a zakázková výroba zařízení a komplexních systémů pro
defektoskopické zkoušení dílů z leteckého, automobilového aj. průmyslu, kompletní NDT služby, školení odborného
personálu a realizace průmyslových inspekcí.
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
 Samostatné řešení servisních zásahů na námi vyráběných zařízení – strojní výrobky zákaznického charakteru
 Servisy jsou realizovány jak přímo v naší společnosti, tak u zákazníků v ČR i zahraničí
 Komunikace se zákazníky (odborné poradenské služby)
 Podpora oddělení výroby při výrobě/instalaci zařízení (elektroservis, kalibrace, odborné poradenství)
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PRÁCE
 Min. SŠ vzdělání technického zaměření (elektro výhodou)
 Orientace v technické dokumentaci a elektorschématech
 Zkušenosti na obdobné pozici výhodou
 Aktivní a odpovědný přístup, ochota učit se novým věcem a odborně se rozvíjet
 AJ: komunikativní úroveň
 Min. základní znalost IT a/nebo PLC výhodou
 Oprávnění dle vyhlášky 50/1987 výhodou
 Ochota cestovat po ČR i blízkého zahraničí
NABÍZÍME
 Zaměstnání u stabilní, české, mezinárodně uznávané společnosti s perspektivním portfoliem
 Práce na plný úvazek, jednosměnný provoz
 Částečně flexibilní pracovní doba
 Pestrá a atraktivní práce zahrnující i krátkodobé služební cesty
 Mzda odpovídající zkušenostem a schopnostem
 Příspěvek na důchodové spoření
 Jazykové kurzy
 Odborné školení podle potřeb
 Pravidelné společensko-sportovní akce
 Přátelské prostředí středně veliké rodinné firmy
NÁSTUP
 Ihned/dle dohody
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

