
Brigáda pro studenty/studentky FEL ČVUT 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. – zastoupení významné americké nadnárodní společnosti, 

výrobce a distributor zařízení pro elektroinstalaci, distribuci, ovládání a řízení kvality 

elektrické energie hledá studenta/studentku na pozici brigádníka do oddělení Product Support.  

Zabýváme se návrhy řešení na míru pro zákazníky v elektrotechnickém oboru, které se 

následně realizují. Budete tak přítomni přeměně myšlenky v realitu. Získáte mnoho znalostí, 

zkušeností a zároveň se stanete odborníkem v elektrotechnice. Vše potřebné vás rádi naučíme, 

stačí otevřená mysl a chuť pracovat. 

Čemu se budete věnovat? 

 Návrhu NN/VN aplikací 

 Návrhu nízkonapěťových rozváděčů 

 Návrhu osvětlění – hlavní, nouzové 

 Návrhu inteligentní elektroinstalace 

 Přípravě dokumentace 

 Práci na nabídkách a zakázkách našich produktů 

Na co se můžete těšit? 

 Kompletní zaškolení, podpora a rozvoj kariéry 

 Během studia možnost vedení BP/DP 

 Po ukončení studia případně možnost nástupu na pracovní poměr 

 Prostor pro inovaci a kreativitu 

 Možnost být součástí mezinárodního týmu 

 Přátelský kolektiv 

Co očekáváme? 

 Studenta/studentku druhého nebo třetího ročníku VŠ elektro 

 Chuť učit se a stát se odborníkem v elektrotechnice 

 Dlouhodobou spolupráci v roce 2017 a letech následujících 

 Schopnost pracovat v týmu 

 Ochotu nalézat nová řešení 

Co nabízíme? 

 Odborné vzdělávání, osobní rozvoj 

 Sílu a stabilní zázemí společnosti Eaton 

 Flexibilní pracovní dobu, po zapracování možnost home office 

 Dlouhodobou spolupráci 

 Místo pracoviště: Praha 9,  Horní Počernice (cca 15 min autobusem z konečné stanice 

metra Černý Most) 

 Pracovní doba dle domluvy s nadřízeným (maximálně však 20 hodin týdně). 

 Typ smluvního vztahu: dohoda o pracovní činnosti 

V případě zájmu prosím zašlete Váš životopis na: LuciePurnochova@Eaton.com 

mailto:LuciePurnochova@Eaton.com


 

 

 

Eaton Elektrotechnika s.r.o. – zastoupení významné americké nadnárodní 

společnosti, výrobce a distributor zařízení pro elektroinstalaci, distributor zařízení pro 

elektroinstalaci, distribuci, ovládání a řízení kvality elektrické energie hledá 

studenta/studentku na pozici brigádníka v odd. Power Quality. 

 

 

Brigáda pro studenty FEL ČVUT 

 
 
Hledáme studenta/studentku pro přípravu nabídek a technických specifikací pro 

zákazníky, nabízející řešení záložních zdrojů (UPS), někdy včetně související 

elektroinstalace (jištění, chránění), zajištění administrativní podpory chodu kanceláře. 

 

Preferujeme studenta/studentku 3. a 4. ročníku. Kvalitní spolupráce může skončit 

nabídkou hlavního pracovního poměru a je příležitostí pro růst v rámci firmy po 

ukončení studia. 

 

Elektrotechnika a zájem o obor podmínkou! 

 

Nástup možný ihned a preferujeme dlouhodobější spolupráci (v roce 2017/2018). 

 

Pracovní doba dle domluvy s nadřízeným (maximálně však 20 hodin týdně, DPČ). 

 

Místo pracoviště - Horní Počernice, Praha 9 (cca 15 min z konečné stanice metra 

Černý Most). 

 

 

 

 

V případě zájmu prosím zašlete Váš životopis na:  

 

LuciePurnochova@Eaton.com 
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