
Naše ambice.
Váš přínos.

Společnost ABB, přední světová firma, působící v oblasti technologií pro automatizaci
a energetiku, hledá pro jednotku Systémy nízkého napětí v Brně, vhodného
kandidáta na pozici Konstruktér / Přípravář výroby. Jeho hlavním úkolem bude
příprava a konstrukční zpracování podkladů zakázek. Na pozici uvítáme i čerstvé
absolventy SŠ, kterým nabízíme postupné zapracování a kontinuální rozvoj.

Využijte příležitost k nastartování své kariéry a přidejte se k týmu ABB!

Lokalita: Brno Heršpická, Česká republika

Pracovní náplň:
- příprava a konstrukční zpracování podkladů zakázek

rozváděčů NN dle technické dokumentace
- posouzení konstrukčních řešení rozváděčů NN pro projekt

s ohledem na možnosti výroby
- zodpovědnost za úplnost, správnost a aktuálnost

konstrukční dokumentace a její technickou úroveň a kvalitu
- spolupráce na zakázce s projektovým týmem
- základní práce ve 2D / 3D programech
- specifikace příbalového materiálu a příprava podkladů pro

dílčí montážní sestavy

Výkon pozice vyžaduje:
- min. SŠ vzdělání, obor elektro (ideálně silnoproud) nebo

strojní se znalostí a zájmem o oblast elektro
- znalost SW velkou výhodou (ePlan ProPanel, AutoCAD

2D)
- anglický jazyk výhodou (není podmínkou, budete mít

příležitost se v jazyce zdokonalit)
- mírně pokročilá znalost RJ nebo NJ – velkou výhodou
- praxe ve výrobním prostředí výhodou
- analytické myšlení, smysl pro detail, vytrvalost, proaktivní

přístup k práci, koordinační a komunikační schopnosti
- výhodou je vyhl. 50 § 5 a znalost rozváděčů nn

Nabízíme:
- zázemí silné mezinárodní společnosti, otevřenou firemní

kulturu podporující růst talentů, vzdělávací a rozvojové kurzy
- přátelské pracovní prostředí a podmínky

- dobrou dostupnost veřejnou dopravou, možnost parkování na
firemním parkovišti

- stabilní a pravidelný příjem
- 13. plat a kvartální prémie
- firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní
připojištění, příspěvek na stravování ve firemní jídelně

Další informace:
Splňujete-li požadavky a máte zájem zúčastnit se výběrového
řízení, zašlete svůj životopis v českém jazyce na adresu
kristyna.hlahulkova@cz.abb.com, do předmětu uveďte:
Konstruktér. 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 uchazeči.

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro
energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým
a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném
snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má
kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa.
V České republice zaměstnává více než 3 300 lidí a působí v 8
lokalitách.

KONSTRUKTÉR /
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