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Kariérní stránky

PROJEKTANT/KA ELEKTRO

Do divize systémů pro energetiku
hledáme vhodného kandidáta  na
pozici Projkektant/Projektantka.
Hlavním úkolem je projektování
rozváděčů ochran a řídících systémů
pro rozvodny VVN a VN.
Atraktivní pozice je vhodná i pro
absolventy elektrotechnických oborů.

Lokalita: Trutnov, Praha, Ostrava
Typ pracovního poměru: HPP

Pracovní náplň:
ü Spolupráce na projektech pro místní a

mezinárodní trhy
ü Tvorba projektové dokumentace v prostředí

CAD/CAE a dalších podkladů potřebných pro
realizaci místní výroby rozvaděčů

ü Parametrizace programovatelných terminálů
pomocí SW nástrojů pracujících pod MS
Windows

ü Návrhy chránění obvodů VN / VVN

Požadujeme:
ü SŠ / VŠ vzdělání elektrotechnického směru
ü Znalost elektrických obvodů, orientace v

obvodových schématech
ü Znalost prostředí CAD výhodou
ü Znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka

výhodou
ü Řidičské oprávnění sk. B
ü Samostatnost, ochotu příležitostně cestovat
ü Systematické a logické myšlení
ü Pozice je vhodná i pro absolventy, praxe v oboru

je výhodou

ABB nabízí:
ü Expandující firmu se strategií dalšího rozšiřování

výrobních kapacit, s inovativním přístupem a
zaměřením na modernizaci provozů

ü Široké možnosti rozšiřování odborného a
kvalifikačního vzdělávání, růst v oblasti odborné
praxe

ü Perspektivu stabilního a dlouhodobého
zaměstnání

Široké spektrum firemních benefitů:
ü 5 týdnů dovolené
ü Kratší pracovní doba – 7,5 hod denně
ü Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v

oblasti vzdělávání, sportu nebo jiných
volnočasových aktivit)

ü Příspěvěk na penzijní připojištění
ü Odměna při odchodu do důchodu
ü Dotované stravování v závodní jídelně
ü Volno navíc pro zvláštní životní situace
ü Věrnostní prémie za odpracované roky
ü Benefitní sim karty se zvýhodněným paušálem
ü Široké možnosti rozšiřování odborného a

jazykového vzdělávání a další dle pravidel ABB s.r.o.

Máte zájem zúčastnit se výběrového řízení?
Zašlete svůj životopis na adresu
kristyna.smrckova@cz.abb.com nebo na
abb.prace@cz.abb.com, další volné pozice
naleznete na www.abb.cz/kariera.

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte
souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v
personální databázi společnosti ABB a to výhradně za účelem
zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení,
nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Pokud Vás nekontaktujeme do 21 dnů, dali jsme ve výběrovém
řízení přednost jinému kandidátovi.

mailto:kristyna.smrckova@cz.abb.com
mailto:abb.prace@cz.abb.com
http://www.abb.cz/kariera

	PROJEKTANT/KA ELEKTRO

