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MĚŘICÍ TECHNIK EMC 

Hledáme kolegu či kolegyni  

pro naši laboratoř v Bezděčíně  

u Mladé Boleslavi 

 

 

Těšíme se na Váš profesní životopis, který můžete e-mailem zaslat na adresu prace@tuv-sud.cz nebo se můžete obrátit na naše kolegy: 
 

Vojtěch Vítek             Jiří Janovec     Michaela Benešová 
Specialista EMC             Vedoucí laboratoře elektroniky    Specialista náboru 
+420 725 579 497             +420 725 060 156     +420 724 417 765   
vojtech.vitek@tuv-sud.cz              jiri.janovec@tuv-sud.cz    Michaela.Benesova@tuv-sud.cz 
 
 

 

Jsme společnost, která přes 150 let usiluje o to, aby se náš svět stal bezpečnějším. Více než 24 000 zaměstnanců na téměř 1000 místech 

v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým řetězcem se zaměřením na nezávislé 

ověřování, testování, certifikace a vzdělávání.  

 
Pracovní náplň: 
◼ měření elektromagnetické kompatibility pro automobilový průmysl 

v laboratoři i terénu 
◼ samostatná příprava a provedení měření dle specifikace 
◼ zpracování výsledků provedených zkoušek 
◼ prezentace výsledků, jednání se zákazníkem 
◼ sledování platné legislativy 

 

Očekávaný profil: 
◼ SŠ/VŠ – elektrotechnický obor podmínkou 
◼ pozice vhodná i pro absolventy, popř. studenty  

(min. 30 h./týdně), nejlépe FEL ČVUT radiotechnika 
◼ znalosti základů problematiky měření – vf technika, 

používání norem a předpisů, zpracování výsledků na PC 
◼ zájem o automobilové odvětví 
◼ samostatnost, pečlivost, schopnost rychle se vzdělávat  
◼ praxe v oboru není podmínkou 
◼ AJ – B1 (odborný text), NJ – výhodou 
◼ vyhláška 50/1978Sb. § 5., 6. výhodou 

 

 

Rádi Vám nabídneme: 
◼ zácvik na pracovišti Bezděčín, příp. Praha 
◼ pestrou odbornou a dlouhodobě perspektivní práci  
◼ možnost pracovat s moderní měřící technikou 
◼ osobní růst, další vzdělávání a zvyšování kvalifikace 
◼ velmi příjemné a moderní pracovní prostředí 
◼ širokou škálu benefitů (bonus ke mzdě, týden dovolené navíc, 

sick days, stravenky, podpora vzdělávání a osobního rozvoje, 

pracovní doba) 

 


