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Oddělení: Technologie 
 

 

Technolog obrábění 
 

Oddělení technologie velmi úzce spolupracuje s výrobou na rozmanitých úkolech – 
zavádění nových výrobku, zlepšování výrobních procesů a řešení neshod ve 
výrobních procesech. 
 
Co budete dělat?  
 

• Po příchodu do práce vás čekají schůzky s výrobou, kde se řeší události minulého dne – co se povedlo, co 

se nepovedlo a kde je třeba zabrat.  

• Budete programovat obráběcí centra, CNC soustruhy a frézky, stanovovat řezné podmínky, nástroje, 

přípravky a pracovní postup. Ve spolupráci s operátory odlazovat programy přímo na strojích. 

• Budete navrhovat opravy u neshodných dílců (ať už se jedná o neshodný materiál, nebo lidskou chybu) 

• Budete spolupracovat na nápravných opatřeních neshod tak, aby se už pokud možno neopakovala. 

• Dost času budete trávit na hale ve výrobě - připravte se na to, že budete nosit monterky. 

• Budete spolupracovat na dlouhodobých projektech napříč odděleními. 

• A k tomu vás čeká i nějaká administrativa – zadávání požadavků na nákup, reporty, řešení mailů. 

Co očekáváme od vás? 

• Minimálně bakaláře v oboru strojírenství. Pokud máte odpovídající praxi, tak stačí i maturita (pro 

vysokoškoláky praxe není nutná). 

• Angličtinu na úrovni A2 – prostě abyste si s google translator dokázali přeložit a napsat email. 

• Znalost 2D softwaru – CAD. 

• Pokud znáte SAP, je to jen výhoda pro vás. 

• Do týmu potřebujeme proaktivní a kreativní osobnost, která do výroby přinese čerstvý vítr. 

• Dále pak čistý trestní rejstřík a řidičský průkaz sk. B je výhodou. 

Úspěšným kandidátům nabízíme: 

• Smlouvu na dobu neurčitou v mezinárodní společnosti 

• Moderní výrobní technologie a neobvyklé materiály používané v leteckém průmyslu 

• Odborné semináře, účast na mezinárodních projektech v oblasti svařování  

• Lean & Six Sigma prostředí 

• Kantýnu, kde můžete snídat, svačit, obědvat i večeřet 

• Benefity – 5 týdnů dovolené, penzijní připojištění, e-learning systém, jazykové kurzy po dohodě 

• Příspěvek na dojíždění, každoroční navyšování mzdy 

• Mimopracovní aktivity – sportovní turnaje, Family Day, teambuildingy, kariérní i profesní rozvoj 
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