
Jsme RESIDEO. Náš výrobní závod v Brně poskytuje již od roku 2003 svým renomovaným zákazníkům špičkové 
produkty v oblastech spalování, elektroniky, termoregulace a systémů s pitnou vodou. Naše výrobky používají 
miliony lidí po celém světě.

Nabízíme fajn práci ve výrobě pro fajn lidi, kteří jsou šikovní, chtějí se učit nové věci, slušně si vydělat a časem se 
třeba i profesně posunout na jinou pozici. To všechno u nás jde a rádi vám s tím pomůžeme. 

Jsme Resideo a jsme FAJN! Sledujte nás na www.fajnfabrika.cz

Hledáme parťáka na pozici:

DIAGNOSTIK NA ELEKTRO DIVIZI 

Co požadujeme?
• manuální zručnost - budete pracovat s drobnými součástkami
• elektro vzdělání (min. SOU elektro zaměření – slaboproud), vyhláška 50 (§5 podmínkou, §6 výhodou)
• pájení mikroperem, znalost práce s horkovzduchem a praxe s diagnostikou el. obvodů výhodou
• orientace v technické dokumentaci a schématech zapojení
• znalost základních měřících přístrojů pro elektroniku (osciloskop, multimetr, ..)
• dobrý zrak je pro nás důležitý (s brýlemi nebo bez brýlí) – na práci u nás potřebujete dobře vidět
• ochotu pracovat ve třísměnném provozu

Co můžeme nabídnout?
• práci v mezinárodní společnosti – jako kmenový zaměstnanec 
• možnost kariérního postupu - operátorem nemusíte být na věky 
• všechny přesčasy proplácíme - dodržujeme zákoník práce 
• čisté a bezpečné pracovní prostředí s klimatizovanou výrobní halou 
• nový zaškolovací systém 
• bodový benefitní systém Cafeteria ve výši až 4.500 Kč/rok – body utratíte za flexipassy, masáže, sport, 

cestování nebo třeba i na Slevomatu 
• příspěvek ve výši až 11.200 Kč/rok na stravování v závodní kantýně 
• na penzijní připojištění Vám přispějeme až 7.000 Kč/rok 
• velké parkoviště pro auta i zabezpečené parkování pro kola, autobusová zastávka pár kroků od závodu 

Kontakt: 
Máte-li zájem o uvedenou pozici, pošlete životopis Aleně Bařákové na alena.barakova@resideo.com

O jaké činnosti půjde?
• diagnostika desek plošných spojů na základě  výkresové 

dokumentace a chybových hlášení z testů
• nahrávání softwaru a testy
• opravy desek plošných spojů
• zadávání údajů o opravě do interního systému
• spolupráce s test techniky a vedoucími oblasti testování

mailto:zuzana.cvrckova@resideo.com

