Stále je u nás volné místo. Je rezervováno pro Vás. Čekají na Vás zajímavé pracovní úkoly, u kterých požadujeme plné nasazení a
technické dovednosti. Můžete se těšit na příjemné a přátelské pracovní prostředí, kde uplatníte Vaše znalosti. Zní to dobře? V tom
případě byste se měli přidat k nám. www.cz.rheinmetall-automotive.com
K posílení našeho týmu v závodě v Trmicích hledáme právě Vás.

Technický pracovník oddělení projektů
Váš profil:

Vaše úkoly:

 VŠ technického směru

 Navrhování nejefektivnějších způsobů výroby (technické

 Komunikativní AJ/ NJ
 Znalost CNC programování
 3 roky praxe na obdobné pozici
 Znalost PC: uživatelské dovednosti MS Office (Word, Excel),
MS Projekt, AutoCAD

prostředky a jejich počet, druhy strojů apod.)

 Ověřování nových postupů výroby, spolupráce na realizaci
technologických změn a inovačních aktivit.

 Provádění technického dozoru na pracovištích, kontrola
dodržování technologických postupů

 Dohlíží na dodržování stanovené technologie za účelem
plnění procesních ukazatelů

 Podílí se na tvorbě kalkulací pro nové produkty
Co Vám nabízíme:

 Tvorba technických konceptů a návrhů layoutů

 Zajímavou a perspektivní práci v zahraniční společnosti
 Odpovídající finanční ohodnocení
 Jazykové a odborné vzdělávání
 Zaměstnanecké výhody a bonusy dle kolektivní smlouvy (5
týdnů dovolené, placené překážky v práci ze strany
zaměstnance nad rámec zákoníku práce, příspěvek na penzijní
připojištění a životní pojištění, účast na programu na nákupu
akcií firmy Rheinmetall AG, účast na programu Zdravá firma)

Společnost KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., je významným výrobcem pístů pro zážehové a vznětové motory a kompresory.
Firma je součástí společnosti KSPG AG, která je automobilovou divizí koncernu Rheinmetall AG. KSPG AG je celosvětově významným
dodavatelem automobilového průmyslu a ve svých více jak 40 výrobních závodech v Evropě, Severní a Jižní Americe, Číně, Indii a
Japonsku zaměstnává přes 11 000 pracovníků.
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