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R&D centrum: Hledáme 30 absolventů 
elektrotechnické fakulty 

Popis pozice: 

Hledáme větší množství absolventů elektrotechnických fakult jakékoliv univerzity v 
ČR, SK (i zahraničí). 

Hledáme úplné absolventy (i bakalářského studia) nebo absolventy do 3 let praxe. 

Jedná se o skvělou příležitost, jak rozjet svoji kariéru. 

Pozice, které pak firma nabízí, jsou různorodé, celkem je to asi 30 pozic. 

Tyto pozice jsou ve vývojovém centru (R&D). Určitě si vyberete!  

Bližší informace vám rádi sdělíme, zašlete nám co nejdříve vaše CV. Můžete začít ihned. 

Požadujeme: 

 Zajímáte se o nejnovější technologie a máte chuť podílet se na jejich vývoji a aplikaci v 
automobilech? 

 Jste „srdcaři“ v oblasti elektrotechniky, elektroniky, HW,… „bastlíte“ si doma různá 
zařízení? 

 A chcete vidět uplatnění svých nápadů v praxi? 
 pro komunikaci s kolegy v zahraničí budete potřebovat angličtinu na komunikativní 

úrovni 

Máme něco pro Vás!  

Blíže určitě zjistíte na osobním pohovoru u klienta. 

Nabízíme: 

 Skvělý rozjezd Vaší kariéry s těmi nejlepšími. 
 Uplatnění Vašich schopností a nápadů v praxi. 
 Práci s nejnovějšími technologiemi. 

 Zázemí a prakticky neomezené možnosti a podporu nadnárodní firmy, která je špičkou 
v oboru. 

 Moderní pracovní prostředí. 
 Velmi zajímavé finanční ohodnocení. 
 Dlouhodobé vzdělávání a důraz na další rozvoj. 

 5 týdnů dovolené a možnost home-office. 
 Bezkonkurenčně nejrozsáhlejší balík benefitů! 

Neváhejte zavolat či napsat, rádi zodpovíme Vaše případné dotazy. 

Kontakt: Petr Marvan, petr_marvan@drill.cz, tel.: +420 734 315 893 

Budeme se těšit na spolupráci s Vámi! 


