Elektrikář / elektrotechnik / elektronik (m/ž) Práce v Německu
K nejbližšímu možnému termínu hledáme na hlavní sídlo v Pasově:

Elektrikář / elektrotechnik / elektronik (m/ž)
Náplň práce:



zapojení systémů a rozvaděčů dle kusovníků, schémat zapojení a výkresů s následným
testováním
konstrukce a testování elektrických komponent a ovládacích / ovládacích skříní

Váš profil:







vyučení v oboru jako elektrikář, elektrotechnik, elektronik nebo v podobném oboru
řemeslná práce je vaší vášní, kterou zručně a rádi provádíte
máte odborné znalosti zejména v oblasti elektrotechniky / elektroniky
baví vás technické činnosti, jste flexibilní a rezistentní
jste motivovaní a chcete posunout naši společnost kupředu
jste cílevědomí, spolehliví a pořádní

Naše nabídka:








nabízíme mimořádně zajímavé a pestré pole působnosti v inovativní a neustále
rostoucí, mezinárodně orientované společnosti.
jisté pracovní místo
naše pracoviště jsou moderní a splňují nejnovější směrnice BOZP
máme rodinnou a týmovou pracovní atmosféru.
férová výplata
30 dní dovolené
školení a další vzdělávání, podnikové penzijní připojištění, zaměstnanecké akce.

Pozice je na plný úvazek a je volná ihned. Další podrobnosti s Vámi rádi probereme při
osobní schůzce.
Soubory zasílejte pouze ve formátu PDF a JPG.

Životopisy posílejte na:
karriere@simon-protec.com

Mechanik / automechanik / zámečník aj. (m/ž) –
Práce v Německu
K nejbližšímu možnému termínu hledáme na hlavní sídlo v Pasově:

Mechanik / automechanik / zámečník aj. (m/ž)
(stačí pouze základní znalost německého jazyka)

Náplň práce:





montáž a konfekce mechanických sestav (mechanika)
montáž mechatronických součástek
montáž sestav pro textilní požární ochranu
v závislosti na vašich dosavadních znalostech budete pracovat na výrobě
elektronických součástek

Váš profil:







vyučení v oboru mechatronik / mechanik nebo v podobném oboru
řemeslná práce je vaší vášní, kterou zaručeně a rádi provádíte
máte zejména odborné znalosti v oblasti elektrotechniky / mechatroniky
baví vás technické činnosti, jste flexibilní a rezistentní
jste motivovaní a chcete posunout naši společnost kupředu
platný řidičský průkaz skupiny BE nebo III výhodou pokud nejste vyučení, ale jste
cílevědomí a technicky zdatní, přesto pošlete životopis. Nováčci a lidé, kteří chtějí
změnit pole působnosti, jsou velmi vítáni.

Naše nabídka:









nabízím e mimořádně zajímavé a pestré pole působnosti v inovativní a neustále
rostoucí, mezinárodně orientované společnosti.
jisté pracovní místo
naše pracoviště jsou moderní a splňují nejnovější směrnice BOZP
máme rodinnou a týmovou pracovní atmosféru.
budete podrobně zaučeni.
férová výplata
30 dní dovolené
školení a další vzdělávání, podnikové penzijní připojištění, zaměstnanecké akce.

Pozice je na plný úvazek a je volná ihned. Další podrobnosti s Vámi rádi probereme při
osobní schůzce.
Soubory zasílejte pouze ve formátu PDF a JPG.

Životopisy posílejte na: karriere@simon-protec.com

Elektrikář / elektroinstalatér / servisní technik –
Práce v Německu
K nejbližšímu možnému termínu hledáme na hlavní sídlo v Pasově a dále v Mnichově:

Elektrikář / elektroinstalatér / servisní technik (m/ž)
Náplň práce:






· externí (někdy trvající několik dní) montáž nových mechanických a elektrických
systémů
· provedení elektromontáží s nezbytnou vlastní iniciativou v podmínkách stavby
· účast na plánování a provádění uvedených činností
· údržba, opravy a generální opravy mechatronických systémů
· vlastní zodpovědnost za bezpečnost a spokojenost zákazníků

Váš profil:










jste zruční a technicky šikovní
máte odborné znalosti v oblasti elektriky a máte řidičské oprávnění skupiny B popř.
stará skupina „3“
znalosti v oblasti mechaniky jsou výhodou, ale ne podmínkou
ochota cestovat
spolehlivost, smysl pro pořádek a svědomité a spořádané vystupování jsou součástí
Vaší osobnosti.
v případě potřeby jste flexibilní a odolní.
spolehlivost, týmový duch
dobrá znalost německého jazyka
pokud jste neabsolvovali vyučení v oboru, ale jste motivováni a technicky zdatní,
přesto pošlete životopis! Nováčci a lidé, kteří chtějí změnit kariéru, jsou velice vítáni.

Naše nabídka:









nabízíme mimořádně zajímavé a pestré pole působnosti v inovativní a neustále
rostoucí, mezinárodně orientované společnosti.
jisté pracovní místo
máme rodinnou a týmovou pracovní atmosféru
interně a externě Vás vyškolíme a podpoříme Váš talent
férová výplata
30 dní dovolené
školení a další vzdělávání, podnikové penzijní připojištění, zaměstnanecké akce
většinou 4-denní pracovní týden

Pozice je na plný úvazek a je volná ihned. Další podrobnosti s Vámi rádi probereme při
osobní schůzce. Soubory zasílejte pouze ve formátu PDF a JPG.

Životopisy posílejte na: karriere@simon-protec.com

