
 

 

Konstruktér – 

mechanická část 

 

 

 

Odštěpný závod Elektromotory Mohelnice 

 

Domluvíte se anglicky nebo německy a baví Vás 
technika? Staňte se jedním z týmu našich 
techniků a konstruktérů výrobního závodu a 
pojďte s námi roztáčet svět! 
 
Budete se věnovat především 
 zpracovávání konstrukční dokumentace mechanické 

části základní řady elektromotorů, následně i dokumen-
tace pro zákaznická provedení v 3D grafickém systému 
Nx a ve vazbě na Team center 

 tvorbě kusovníků elektromotorů 
 vývoji a optimalizaci mechanických částí asynchronních 

motorů 
 technickému zpracování nově příchozích objednávek  
 samostatnému řešení a navrhování  

nových konstrukčních souborů a celků 
 technickému zpracování zakázek a přípravě výrobní 

dokumentace z pohledu mechanické části  
elektromotoru 

 poskytování technické podpory ostatním oddělením 
 přípravě a provádění změn v konstrukční dokumentaci 
 využívání výpočtových programů při návrhu a ověřování 

konstrukčních řešení 
 spolupráci na nových vývojových projektech, zákaznic-

kých projektech, případně vedení těchto projektů 

 
Těšit se můžete zejména na 
 nejnovější technologie a know-how 
 zajímavé projekty, spolupráci se špičkovými odborníky   
 přátelský kolektiv s nadšením pro motory 
 příležitost vhodnou i pro čerstvé absolventy 
 sílu a zázemí společnosti Siemens 

 
 

 

Měl/a byste mít 

 SŠ/VŠ vzdělání technického směru 
 znalost AJ nebo NJ na úrovni B1 dle ERR 
 výborné komunikační schopnosti 
 znalost MS Office 
 znalost SAP výhodou 
 zájem o kariérový růst 

 

Dále Vám nabízíme 

 místo výkonu práce Mohelnice 
 možnost uplatnění v perspektivním oboru 
 flexibilní pracovní dobu  

 
Program zaměstnaneckých výhod  

 roční příspěvek 5.000 Kč do programu Benefit plus 
 příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 800 Kč 

měsíčně 
 odměny při životním a pracovním jubileu až do výše 

35.000 Kč 
 závodní jídelna v areálu firmy, příspěvek na stravování  
 akciový program pro zaměstnance 
 dobrovolnický den, společenské a kulturní akce 
 5 týdnů dovolené, bezúročné půjčky až do výše 

300.000 Kč 
 

Přihlášení: 
Na toto volné místo se můžete přihlásit prostřednictvím  
reakcí na inzerát na jobs.cz. Případně zasláním 
životopisu na níže uvedený kontakt. Nebo online na 
www.siemens.cz, sekce Kariéra.  

Kontakt: 
Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice  
Mgr. Šimková Lucie 
mob: +420 733 610 431, lucie.simkova@siemens.com 
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