
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Závod Bosch Diesel v Jihlavě je jedním z nejmodernějších provozů v rámci skupiny Bosch, patří do divize 
dieselových systémů a vyrábí se zde komponenty vstřikovacích zařízení systému Common Rail. V současné době 
zde pracuje více než 4500 zaměstnanců. 

 

TEST INŽENÝR PRO DLOUHODOBÉ ZKOUŠKY SYSTÉMU 
COMMON RAIL 

 
Vaše pracovní náplň: 

 Zajišťování dlouhodobých zkoušek kvality a spolehlivosti na zkušebních stanicích 
 Dokumentace provedených zkoušek a prezentace výsledků dlouhodobých zkoušek 
 Spolupráce s oddělením vývoje a výroby jihlavského závodu 
 Provádění kontrolních měření, práce s nejmodernější měřící technikou 
 Definování nápravných opatření při chybném průběhu zkoušky 
 Zavádění nových zkušebních metod a jejich příprava ve spolupráci s oddělením vývoje  
 Komunikace se zahraničními partnery 
 

Požadovaná kvalifikace: 
 VŠ  technického směru (strojírenství, elektrotechnika) i bez praxe, případně střední škola technického směru 

s min. tříletou praxí v oboru 
 MS Office - Word, Excel, PowerPoint 
 Základní znalost anglického nebo německého jazyka  
 Ochota nést zodpovědnost a připravenost učit se novým věcem 
 Spolehlivost, schopnost prosadit se 

 
Nabízíme: 

 Perspektivní zaměstnání v silné nadnárodní společnosti 
 Zajímavou a dynamickou práci v moderním pracovním prostředí se špičkovými  technologiemi, z nichž 

mnohé najdete pouze u společnosti Bosch 
 Vysoce nadprůměrné finanční ohodnocení  
 Důkladné individuální zaškolení zkušeným kolegou při nástupu a širokou škálu dalšího vzdělávání   
 Příležitost k profesnímu růstu 
 Účast na mezinárodních projektech 
 V případě potřeby intenzivní jazykový kurz  
 Zaměstnanecké benefity (např. dotované závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, slevy na 

výrobky koncernu Bosch a smluvních partnerů) 
 13. mzdu, 5 týdnů dovolené 
 Pružnou pracovní dobu 

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis a motivační dopis v českém 
a anglickém nebo německém jazyce. 
Kontakt: Aneta Lapešová, Bosch Diesel s.r.o., Jihlava 
Telefon: +420 567 58 5679, E-mail: Aneta.Lapesova@cz.bosch.com  

Každý úspěch má svůj počátek. 
         Ten Váš může začít u nás! 


