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Společnost Air Products se sídlem v Pensylvánii v USA je přední světovou společností zabývající se 

výrobou průmyslových plynů. Na trhu působí déle než 80 let. Hlavní obchodní jednotka společnosti 

Industrial Gases nabízí atmosférické a procesní plyny a související vybavení pro rafinerie, 

petrochemičky, automobilový průmysl, strojírenství a také oblast kovovýroby, elektroniky a 

potravinářský. Společnost Air Products je rovněž předním světovým dodavatelem technologií a 

vybavení pro LNG - zkapalněný zemní plyn. Air Products má 17 000 zaměstnanců v 50 zemích světa 

a usiluje o to, aby se stala nejbezpečnější a nejefektivnější výrobcem průmyslových plynů na světě 

s cílem vždy poskytovat nejlepší služby svým zákazníkům. 

Operátor – Technik údržby výrobního zařízení  

NÁSTUP: je možný ihned! 

LOKALITA: Morava, především Hodonice a Brno, práce na dobu určitou – poté s 

možností prodloužení. 

Máte zkušenosti jako operátor/ka nebo technik z výroby nebo strojírenství? Pokud 

ne, ale jste manuálně zručný/á, rozumíte psané AJ, máte chuť pracovat a učit se 

nové věci, tak by tato příležitost mohla být právě pro Vás. 

PRACOVNÍ NÁPLŇ: 

• Zajišťovat bezpečný a spolehlivý provoz výrobního zařízení provozu Teplice a satelitních 
provozů.  

• Dohlížet a/nebo provádět preventivní a opravnou údržbu, řešit technické problémy, provádět 
modifikace, instalace a uvádět do provozu strojní zařízení a zařízení měření a regulace. 

• Zajišťovat bezpečné podmínky pro práci a zdraví pracovníků a ochranu životního prostředí ve 
výrobním komplexu, dodržování postupů řízení kvality ISO 9001:2015. 

• V případě potřeby dohlížet na práci dodavatelů (kontraktorů) z oblasti strojní údržby a údržby 
měření a regulace při jejich činnostech na výrobních zařízeních. 

• Poskytovat přesné informace o provozním a technickém stavu výrobního zařízení a 
spolupracovat na jejich řízení dle pokynů vedoucího a požadavků zákazníka. 

• Dbát na dobré provozní podmínky a úplnost výrobních zařízení. 

• Být flexibilní pro výjezd na výrobní zařízení pro provedení neodkladné opravy. 

• Provádět nutné akce v rámci procesu vystavování povolení k bezpečné práci pro pracovníky 
údržby Air Products a pracovníky externích firem (kontraktorů) a následné kontroly práce.  

• Pozice vyžaduje schopnost komunikovat s managementem, zákazníky a techniky Air Products, 
schopen činit rychlá rozhodnutí, odolávat stresu a být vysoce angažovaný. 
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POŽADAVKY NA ZNALOSTI A ZKUŠENOSTI: 

• SŠ vzdělání s maturitou nebo VŠ.  

• Praxe v oboru údržby / měření a regulace výhodou. 

• Absolvování zácviku a školení na příslušném zařízení. 

• Znalost anglického jazyka na úrovni postačující k porozumění anglicky psaných provozních a 
bezpečnostních předpisů, technické dokumentace. 

• Základní znalost práce s PC. 

• Chuť učit se novým věcem. 

• Analytické dovednosti. 

 

Co očekáváme od vybraného kandidáta: 

 
• Zodpovědnost a spolehlivost při plnění zadaných úkolů. 

• Aktivní přístup k problematice spolehlivosti výrobních provozů a bezpečnosti práce. 

• Profesionální chování při kontaktu se zástupci zákazníků, externích firem a auditorů. 

• Pečlivost při vedení záznamů údržby. 

• Připravený pro případ potřeby a dostupný na zavolání. 

• Schopnost plánovat si svůj pracovní den tak, aby skloubil všechny své povinnosti. 

• Vykonání kvalifikačních zkoušek a přezkoušení. 

• Získání speciálních zákonných oprávnění k obsluze a údržbě zařízení. 
 

Naše benefity a co nabízíme? 

• fixní plat s jednoročním bonusem 
• 25 dní dovolené 
• příspěvek na stravování (stravenky) 
• příležitosti pro vzdělávání a růst, školení, kurzy  
• práci v příjemném prostředí a přátelském kolektivu 
• práci v úspěšné mezinárodní společnosti 

 

V případě Vašeho zájmu, prosím, zašlete svůj životopis v příloze jako Word dokument. 

Těšíme se na Vás, 

HR tým Air Products. 

Rádi bychom vás podpořili v dalším výběrovém procesu v budoucnu. Navštivte naše 

kariérní stránky! 

www.airproducts.cz/Careers 

 


