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Jsme Engineering odštěpného závodu Siemens, s.r.o., 

Elektromotory Frenštát a zabýváme se návrhem a 

konfigurací našich elektromotorů dle individuálních 

požadavků zákazníků. Naše standardní motory pohání 

kompresory, pumpy a jeřáby po celém světě. Mimo to 

umíme navrhnout a vyrobit motory do nejnáročnějších 

prostředí – s těmi se pak setkáte v hutním průmyslu, 

tunelech nebo plošinách na moři. V tomto odvětví patříme 

k naprosté špičce a určujeme nové trendy. 

Přidejte se k nám a staňte se členem našeho 

konstruktérského týmu! 

Budete se věnovat především 

 technickému zpracování zakázek 

 komunikaci se zákazníky, vyjasňování jejich požadavků  

 spolupráci s oddělením konstrukce 

 zpracování technické výrobní dokumentace 

Těšit se můžete zejména na 

 nejnovější technologie a know-how 

 zajímavé projekty, spolupráci se špičkovými odborníky a 

jejich mentoring 

 přátelský kolektiv s nadšením pro motory 

 každodenní využití cizích jazyků 

 po zapracování možnost stáže v Německu (není 

podmínkou) 

 příležitost vhodnou i pro čerstvé absolventy 

Měl/a byste mít 

 vysokoškolské vzdělání strojního nebo elektrotechnického 

směru 

 angličtinu nebo němčinu pro každodenní komunikaci  

 orientaci na zákazníka a výsledek 

 schopnost stále se učit novým věcem, rozhodnost a 

důslednost 

Dále nabízíme 

 místo výkonu práce: Frenštát p. R. / Ostrava 

 zajímavé finanční ohodnocení 

 práci ve stabilní společnosti 

 možnost uplatnění v perspektivním oboru 

 systematickou podporu expertního rozvoje 

 otevřené možnosti expertního i manažerského růstu  

 odměna za nástup ve výši 20.000,-Kč po zkušební době 

 flexibilní pracovní dobu a možnost home office  

 program zaměstnaneckých výhod:  

 roční příspěvek 6.000,-Kč do programu Benefit plus 

 příspěvek na penzijní nebo životní pojištění až 800,- Kč 

měsíčně 

 odměny při životním a pracovním jubileu až do výše 

35.000,- Kč 

 bezúročné půjčky pro zaměstnance až 300.000,-Kč 

 zvýhodněné nabídky pro zaměstnance Siemens (např. 

slevy na nákup zboží Siemens, karta Makro, slevy na Leo 

Express atd.) 

 závodní jídelna v areálu firmy, příspěvek na stravování 55 

% ceny oběda 

 akciový program pro zaměstnance 

 dobrovolnický den, společenské a kulturní akce 

 5 týdnů dovolené 

Přihlášení 

Na toto volné místo se můžete přihlásit prostřednictvím aplikace 

4Success, záložka Kariéra nebo online na www.siemens.cz, sekce 

Kariéra.  

Referenční číslo pozice: 247584 

 

Na tuto pozici se vztahuje odměna za doporučení zaměstnance ve 

výši 10.000,-Kč. 

Kontakt 

Siemens s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát  

Markova 952, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Kateřina Kotoučková 

tel.: 556 207 183, mobil: 702 207 616 

http://www.siemens.cz/

