
 
 
Jsme projekční a dodavatelsko-
know-how. Zabýváme se projekční činností
už typizovaných, či atypů. Působíme v
strojírenství a chemickém průmyslu.
 
A nyní hledáme nového kolegu na pozici:
 
Programátor 
 
Požadujeme:  

- aktivní přístup k práci a řešení problémů
- znalost práce s PC, Windows, Microsoft 

vítána) 
- samostatné jednání a vystupování
- Schopnost orientace ve výkresech a
- základní znalosti angličtiny vítána
- znalosti v oblasti návrhu PLC (řídicí systémy) 
- Znalost komunikačních protokolů mezi

 
Náplň práce: 

- Zpracovávání technických řešení
- Jednání s technology pro návrh algoritmu řízení
- Zpracování uživatelského SW pro navržené PLC 
- Spolupráci v kontrolní činnosti
- Koordinace prací s ostatními projektanty týmu
- Koordinace prací s technology a investory 
- Schopnost orientace ve výkresech a návrzích systému
- Koordinace prací s výrobou

 
 
Nabízíme: 

- Odpovídající platové ohodnocení
- Měsíční prémie 
- Pružná pracovní doba 
- Služební telefon 
- Stravenky 
 

 
V případě zájmu o danou pozici pište na: 

-montážní firma v oblasti elektro, MaR a ASŘ s
how. Zabýváme se projekční činností, tvorbou programů pro ASŘ a výrobou

. Působíme v oblasti energetiky, úpravárenství vody, automotive, 
strojírenství a chemickém průmyslu. 

A nyní hledáme nového kolegu na pozici: 

práci a řešení problémů 
PC, Windows, Microsoft Office, (znalost práce s Autocad LT, popř. Eplán 

samostatné jednání a vystupování 
Schopnost orientace ve výkresech a návrzích systémů 
základní znalosti angličtiny vítána 

oblasti návrhu PLC (řídicí systémy)  
Znalost komunikačních protokolů mezi PLC a ostatními periferiemi 

ní technických řešení zakázek v oblasti MaR a ASŘ  
technology pro návrh algoritmu řízení 

Zpracování uživatelského SW pro navržené PLC  
Spolupráci v kontrolní činnosti  s investory, vedoucími zakázky 

ostatními projektanty týmu 
technology a investory  

Schopnost orientace ve výkresech a návrzích systému 
výrobou 

Odpovídající platové ohodnocení 

případě zájmu o danou pozici pište na: paczechia@paczechia.cz, nebo volejte: 602 533
                 

 

oblasti elektro, MaR a ASŘ s více jak 20-ti letým 
výrobou NN rozvaděčů, ať 

oblasti energetiky, úpravárenství vody, automotive, 

LT, popř. Eplán 

, nebo volejte: 602 533 936 
                 606 731 699 


