
 

Do týmu zkušebních techniků hledáme kolegu na pozici: 

ZKUŠEBNÍ TECHNIK - TESTOVACÍ INŽENÝR 

Náplň práce: 

 zajištění kompletního testování trakčních měníren po elektro/SW stránce – 

funkční testy, simulace a jejich vyhodnocování 

 provedení a vyhodnocení standardizovaných testů 

 nahrání a odladění SW příp. drobné úpravy v SW na ovládání měnírny 

 nalézání nových řešení, inovace 

 administrativní činnost spojená s testováním – protokoly, FAT reporty 

 komunikace a předání měnírny zákazníkovi během FAT, řešení případných 

problémů a reklamací 

 případné cestování spojené s předáváním měníren v místě dodání 

 spolupráce s centrálou společnosti v Ženevě 

Požadavky: 

 VŠ /SŠ vzdělání elektrotechnického směru 

 Znalost AJ výhodou 

 znalost IGBT technologií, inventorů a zásobníků energie výhodou 

(superkapacitory) 

 spolehlivost, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost 

 komunikační talent, schopnost jednání se zákazníkem 

 odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Nabízíme: 

 zajímavou pracovní zkušenost v mezinárodní společnosti 

 odborný a kariérní růst v rámci české i mateřské společnosti 

 široké spektrum zaměstnaneckých benefitů (pružná pracovní doba, 

stravenky, 13. plat, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní pojištění, 

příspěvek na ubytování) 

 proplácení přesčasových hodin 

V případě Vašeho zájmu, zašlete životopis na adresu 

p.cyprianova@secheron.cz  

mailto:p.cyprianova@secheron.cz


 

 

Do týmu divize měníren hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici 

KONSTRUKTÉR - ELEKTROINŽENÝR 

Co je náplní práce? 

 Definice technické specifikace a analýza funkčnosti projektu dle potřeb 

zákazníka 

 Zpracování elektrických schémat projektu, tvorba logické diagramů 

 Spolupráce na přípravě automatické aplikace s vazbou na elektrická schémata 

 Participace na vývoji nových prototypů po stránce elektrické, 

 Poskytování technické podpory zákazníkům, 

 Zpracovává technickou dokumentaci k projektu 

 Úzká spolupráce s projektovým manažerem, testovacími inženýry společnosti i 

centrálou v Ženevě 

Koho hledáme? 

 VŠ vzdělání elektrotechnického směru/automatizace 

 Zkušenosti na podobné pozici velkou výhodou 

 Zkušenosti s tvorbou elektrických schémat 

 AJ na komunikativní úrovni  

 Znalost SW na zpracování elektrických schémat - SchemELECT, AUTOCAD 

a ERP systému výhodou. 

 Týmový hráč, kreativnost, flexibilita, osobní iniciativa 

Co nabízíme? 

 Zajímavou a kreativní práci v zahraniční stabilní společnosti 

 Dobré finanční ohodnocení, odborný růst, možnost kariérního postupu  

 Školící plán a jazykové vzdělávání, příjemné pracovní prostředí 

 Zajímavé zaměstnanecké benefity jako je pružná pracovní doba, 5 týdnů 

dovolené, 13 plat, firemní akce pro zaměstnance, příspěvek na dopravu, 

stravenky a další. 

V případě Vašeho zájmu, zašlete životopis na adresu 

p.cyprianova@secheron.cz  
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