—
SERVISNÍ TECHNIK POHONŮ
– pozice vhodná pro absolventy

Divize automatizace výroby a pohony poskytuje výrobky, řešení a s nimi související služby, které
zvyšují průmyslovou produktivitu a energetickou účinnost. Nabídka divize zahrnuje motory,
generátory, měniče frekvence a řízené usměrňovače, výkonovou elektroniku, průmyslové roboty a
robotické celky zajišťující napájení, pohyb a řízení pro rozsáhlou škálu automatizačních aplikací.
Do této divize hledáme absolventy SŠ/VŠ elektrotechnického zaměření, kteří chtějí své teoretické
znalosti proměnit v praxi a postupně se tak stát nepostradatelnou oporou našim klientům v oblasti
servisu pohonů.
Lokalita:
Typ pracovního poměru:

Praha
Trvalé, Hlavní pracovní poměr

Pracovní náplň:
- provádění záručních a pozáručních oprav pohonů
(frekvenčních měničů, řízených usměrňovačů,
softstartérů)
- poskytování technického poradenství zákazníkům
- provádění dalších odborných servisních činností,
zejména inspekční a preventivní údržby
- poskytování odborných školení pracovníků zákazníka
- držení pohotovosti (cca 10 týdnů v roce)
- tvorba nabídek na servisní práce
- soustavné seznamování se s novými produkty a
službami ABB
- aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
(servisní smlouvy, dodávky náhradních dílů, sady pro
preventivní údržbu)
- působnost na území ČR – servisní činnost,
- občasné výjezdy do zahraničí na uvádění do provozu
Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání (obor silnoproudá elektrotechnika),
praxe v oboru elektrických pohonů vítána
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
- AJ – schopnost porozumět psanému odbornému textu
(uživatelské manuály apod.)
- vyhláška 50/78 Sb. podmínkou (§6 výhodou),
- ochota cestovat, časová flexibilita, aktivní přístup
- dobré komunikační schopnosti
- orientace na zákazníka
- samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
ABB Nabízí:
- zázemí silné, stabilní mezinárodní společnosti
- otevřenou firemní kulturu podporující růst talentů,
vzdělávací a rozvojové kurzy

-

zajímavou odbornou práci s využitím nejmodernějších
technologií
zodpovědnou pozici s vysokou mírou samostatnosti
spolupráci na mezinárodních projektech
široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění atd.)
služební automobil i k soukromému použití, notebook,
mobilní telefon
atraktivní plat, vč. příslušných bonusů

Máte zájem zúčastnit se výběrového řízení? Zašlete svůj
životopis na adresu kristyna.hlahulkova@cz.abb.com, do
předmětu mailu uveďte: Servisní technik pohonů. 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.
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a
přední světový dodavatel v oblasti elektrotech-nických
výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a
energetiky. Celosvětově dodává zákazníkům z odvětví
energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury. V
návaznosti na více než 125 let tradice inovací společnost
ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je
hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB
působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132 000
zaměstnanců. www.abb.com.
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