Zemědělsko obchodní družstvo Zálší hledá kolegu/kolegyni na pozici:

Vývojový konstruktér

Zaměstnavatel: Zemědělsko obchodní družstvo Zálší
Adresa: Zálší 58, 565 01 Choceň
Kontaktní osoba: Markéta Harapátová

telefon: +420 776 551 632
e-mail: harapatova@zalsi.cz

Název pozice: Vývojový konstruktér – boční zasklení pro kolová/kolejová vozidla
Místo pracoviště: Loučky u Chocně čp.32
Druh pracovního poměru: Plný úvazek
Směnnost: jednosměnný provoz
Minimální dosažené vzdělání: VŠ strojírenství
Doba zaměstnání: neurčitá
Mzdové rozpětí: 28000,- až 40000,-

Jsme ryze česká společnost zabývající se výrobou větracích oken převážně pro autobusy a
tramvaje. Okna vyvíjíme doslova od začátku až do konce. Z důvodů rozšiřování týmu konstrukce
hledáme nového kolegu/novou kolegyni na pozici Vývojový konstruktér-– boční zasklení pro
kolová/kolejová vozidla.
Co vás čeká:
•
•

vývoj samostatných konstrukčních řešení skupin mechanických a mechatronických dílů
posuvných a výklopných oken pro kolové a kolejové dopravní prostředky (autobusy, drážní
vozidla, speciály), tj. boční okna salonu vozu, okna řidiče, a to i elektricky ovládaná
správa a řízení 2D/3D technické dokumentace, včetně technologických postupů v souladu
s ISO 9001/ IATF 16949

•
•
•
•

účast při výrobě prototypů, jejich testování a zavedení do sériové výroby
komunikace a přímý kontakt s interními útvary (kvalita, nákup, výroba) i s externími
dodavateli
komunikace požadavků zákazníka i na mezinárodních projektech
hledání vlastních inovačních řešení

Požadované znalosti a dovednosti:
•
•
•
•
•

VŠ technického směru II. stupně (ideálně strojírenství)
znalost jakéhokoliv 3D systému podmínkou (Solid EDGE výhodou)
pokročilá počítačová gramotnost (nástroje MS Office, apod.)
AJ na pracovní úrovni (studium dokumentace, e-maily, telefonáty)
odhodlání dotahovat úkoly do konce

Výhodou bude, pokud budete umět:
•
•
•
•

vyhledávat potřebné informace na internetu
nadšení pro obor a ochota na sobě pracovat a učit se vše nové
přehled o trhu podobných výrobků
praxe vítána

Co vám můžeme nabídnout:
•
•
•

dlouhodobou perspektivní spolupráci na vesměs unikátních vývojových projektech v rámci
R&D v oboru transportation/automotive
práce v menším a přátelském kolektivu
pružná pracovní doba s možností dalšího vzdělávání

