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Společnost Astron Buildings, evropský leader v návrhu, výrobě a dodávce ocelových konstrukcí rozšiřuje své 
oddělení výroby v České republice v Přerově. Do našeho týmu a hledáme kandidáta/-tku na pozici: 
 

MISTR VÝROBY - SVAŘOVACÍ INŽENÝR EWE/IWE 

Dobře se orientujete v metodách svařování a máte zkušenosti s nedestruktivní kontrolou svarů? Hledáte profesní 
výzvu na vedoucí pozici v oblasti svařování nebo jako svářečský inženýr? Chcete pracovat na pozici MISTR VÝROBY – 
SVAŘOVACÍ INŽENÝR EWE/IWE v prosperující výrobní společnosti v Přerově? Pak nám zašlete Váš životopis! Moderně 
se rozvíjející strojírenská společnost hledá novou posilu svého týmu. 

Požadované předpoklady: 

 ukončenou VŠ technického směru -  vhodné  i pro absolventy 

 AJ na komunikativní úrovni, NJ výhodou 

 kvalifikace IWE / EWE 

 zkušenosti s požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů dle EN ISO 3834 

 znalosti a zkušenosti s úkoly a odpovědnostmi svářečského dozoru dle EN ISO 14731 

 znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint) 

 samostatnost, rozhodnost, organizační schopnosti, schopnost přijmout zodpovědnost 

 ŘP sk. B – aktivní řidič 
 

Co bude Vaší pracovní náplní: 
 kontrola zaměstnanců a dosažených výsledků, motivace a hodnocení podřízených 

 vedení, motivace a hodnocení podřízených  

 koordinace činností svářečského dozoru – metodické řízení IWS 

 přezkoumání požadavků a technické dokumentace z pohledu svařování 

 Zodpovědnost za certifikaci dle EN3834 

 definování a správa potřebných kvalifikací postupů, svářečů a svářečských operátorů 

 spolupráce na technologické dokumentaci pro svařování, její ověření a uvolnění 

 vytvoření, ověření a uvolnění WPS a obecných instrukcí ke svařování 

 dozor procesu před, během a po svařování 

 řešení případných problémů ve výrobě 

 Zodpovědnost za stanovené cíle a jejich správné sledování 
 

Co Vám můžeme nabídnout: 
 Profesní perspektivu v zázemí silné mezinárodní firmy 

 Odborné zaškolení 

 Uplatnění cizích jazyků a možnost jejich zdokonalení (denní komunikace s mateřskou společností 
v Lucembursku) 

 Motivující platové ohodnocení 

 Možnost profesního vzdělávání 

 Dotované  závodní stravování 

 Nástup dle dohody 
 
V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis v českém i anglickém 
jazyce. Kontakt: Astron Buildings s.r.o., Michaela Novotná – HR Manažer, personální oddělení,  Kojetínská 3228, 
750 02 Přerov, +420 581 250 240, email: m.novotna@astron.biz 
Zasláním Vašeho životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, společnosti Astron Buildings s.r.o.,  IČO 63319675. Tyto údaje 
poskytujete společnosti Astron Buildings s.r.o. výhradně za účelem inzerovaného výběrového řízení, po dobu 
konání tohoto výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok. Kdykoli budete moci požádat společnost Astron Buidlings 
s.r.o. o smazání nebo o opravu osobních údajů. 


