
 

 

Turbo Technologies 

Honeywell Transportation Systems, turbo division is a global automotive supplier for turbo charging systems, part of 
Honeywell group. Honeywell Technical Development centers play key roles in market developments by providing new 

products with very high performances and quality levels. This center comprehends several laboratories and design 
departments equipped with latest technologies for design, prototyping and testing future product generations. A very 

diverse population of engineers and experts, highly skilled and from several nationalities is preparing future product lines 

for all major car manufacturers around the world. 
 

Test Technik 
(Brno-Slatina) 

Náplň práce: 

 
 Testování technických vlastností turbodmychadel  

 Příprava turbodmychadla, testovacího a měřícího zařízení pro test  

 Tvorba automatických testů  

 Zpracování naměřených hodnot a zodpovědnost za dodání bezchybných výsleků  

 Analýza a vyhodnocení testů ve formě zkušebních protokolů  

 Spoluúčast na technickém vývoji v testování turbodmychadel  

 Zdokonalování a vytváření nových testovacích metod a postupů  

 Udržování testovacího zařízení v pořádku, čistotě a bezporuchovém stavu  

 Komunikace se zahraničními zákazníky  

 

Požadujeme: 
 

 SŠ technického směru  

 Velmi dobré manuální a technické dovednosti  

 Velmi dobrá orientace v technických výkresech  

 Schopnost rychle řešit problémy a pracovat v týmu  

 Znalost práce v MS Excel na dobré úrovni  

 Praxe v autoservisu / zámečnické firmě Základní komunikační znalost AJ  

 
Nabízíme: 

 
 Možnost profesního a kariérního růstu 

 Přátelské a dynamické pracovní prostředí 

 Flexibilní pracovní doba 

 Závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele 

 

Přihláškou do výběrového řízení a zasláním vašeho životopisu dáváte svolení společnosti Honeywell, spol. s r.o. k nakládání 

a uchovávání vašich poskytnutých osobních dat za účelem náboru až do odvolání (elektronicky nebo písemně) v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 
Kontakt: 
Petra Ondrouchová 
Tuřanka 100, 627 00  Brno 
Česká republika 

If you know a suitable candidate for this position, send a request including CV to the Staffing center at the address 
petra.ondrouchova@honeywell.com. For more information about these and other current positions visit 

http://honeywell.jobs.cz 

                       Honeywell 
 

mailto:petra.ondrouchova@honeywell.com
http://honeywell.jobs.cz/

