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•          v 
•     Pro rozšíření našeho týmu v Brně hledáme    

•     vhodné kandidáty na tyto pracovní pozice: 

 

• specialista vakuových technologií - odborný konzultant pro prodej 

vakuových vývěv a komponent, MFC, baratronů, vakuových měrek 

pracovní náplň: 

✓ technická specifikace  a prodej vakuové technologie (vakuové pumpy) a zařízení pro měření, 
řízení a analýzu plynů (hmotnostních průtokoměrů, tlakových snímačů a vakuových měrek 

✓ optimalizace produktového portfolia u zákazníků, pomoc zákazníkům zavádět do praxe 
technologická zařízení a vakuové komponenty 

✓ péče o zákazníky a hledání nových zákazníků 

✓ tvorba nabídek a objednávek, příprava účasti na výběrových řízeních a e-aukcích 

požadujeme: VŠ vzdělání technického směru; dobrou znalost  AJ na komunikativní úrovni 
zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu; zájem o techniku a vlastní sebevzdělávání; řidičský 
průkaz skupiny B, analytické a komunikační dovednosti 

• elektroinženýr 

pracovní náplň: 

✓ návrh elektrických rozváděčů pro jednoúčelové stroje a stanice 

✓ zpracování elektrických schémat projektu, tvorba logických diagramů 

✓ provádění oprav, servisních zásahů a instalací testovacích a zkušebních přístrojů 

✓ práce s řídicími systémy, návrhy měřicích metod 

✓ zpracování technické dokumentace k projektu  

✓ spolupráce na vývoji nových prototypů 

✓ technická podpora a úzká spolupráce se zákazníky 

požadujeme: VŠ vzdělání elektrotechnického směru; dobrou znalost  AJ na komunikativní 
úrovni zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu; zájem o techniku a vlastní sebevzdělávání; 
řidičský průkaz skupiny B, analytické a komunikační dovednosti 

 

 

              
            Vyvíjíme a vyrábíme testovací systémy pro detekci a měření těsnosti 
             produktů za pomoci helia a zajišťujeme autorizovaný prodej  
             a servis světových výrobců analytických přístrojů, MT zkušebních  
             zařízení, vakuové techniky a zařízení pro měření, řízení průtoku  
             a tlaku plynů, užívaných při výrobních procesech v průmyslu,  

             výzkumu a vývoji                                        více na www.labtech.eu 
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• specialista materiálového testování - servisní inženýr  

pracovní náplň: 

✓ provádění oprav, servisních zásahů a instalací testovacích a zkušebních přístrojů, 
poskytování technické podpory zákazníkům 

✓ práce s řídicími systémy, programování a návrhy měřicích metod 

✓ práce s technickou dokumentací 

✓ komunikace se zahraničními dodavateli a zajišťování náhradních dílů 

požadujeme: VŠ vzdělání technického směru (strojní nebo elektrotechnické); dobrou 
znalost  AJ na komunikativní úrovni zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu; zájem o techniku 
a vlastní sebevzdělávání; řidičský průkaz skupiny B, analytické a komunikační dovednosti 

• specialista materiálového testování – odborný konzultant pro prodej               
zkušebních přístrojů a zařízení  

náplň práce: 

✓ konfigurace, technická specifikace a prodej měřících a zkušebních přístrojů, optimalizace 
produktového portfolia u zákazníků, pomoc zákazníkům zavádět do praxe testovací zařízení 

✓ péče o zákazníky a hledání nových obchodních příležitostí, získávání nových zákazníků v ČR, 
Slovensku a Maďarsku (k požadované znalosti angličtiny je znalost maďarštiny výhodou) 

✓ tvorba nabídek a objednávek, příprava účasti na výběrových řízeních a e-aukcích 

požadujeme: VŠ vzdělání technického směru; dobrou znalost  AJ na komunikativní úrovni 
zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu; zájem o techniku a vlastní sebevzdělávání; řidičský 
průkaz skupiny B, analytické a komunikační dovednosti 

• PC/PLC programátor 

náplň práce: 

✓ vývoj, simulace, implementace a testování PLC systémů 

✓ návrh a tvorba aplikací k měřicím přístrojům vlastní výroby (PC/PLC)  

✓ programování vizualizací procesů (PC/PLC)  

✓ schopnost udělat elektrickou úpravu na stroji přímo ve výrobě 

✓ tvorba dokumentace k programům 

✓ uvádění systémů do provozu 

✓ servisní činnost, odborné proškolování uživatelů 

požadujeme: VŠ v oboru programování, elektro, automatizace nebo SŠ elektrotechnické vzdělání 
Praxe v oboru programování řídících systémů PLC; znalost některého z řídicích 
systémů (zkušenosti s programováním) Siemens, Allen-Bradley, Schneider, Omron, 
Mitsubishi, Teco; znalost jazyka C/Java   a platné oprávnění 50/1978 §6 výhodou; 
mírně pokročilou znalost AJ; řidičský průkaz sk. B 

Nabízíme: úspěšní kandidáti budou vyškoleni v zahraničí; benefity: týden dovolené 
navíc, stravenky; příjemné prostředí ve stabilní a prosperující společnosti; pravidelná 
školení o produktech u výrobců v zahraničí; motivující platové ohodnocení 
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