CHCETE SE STÁT ČLENEM TÝMU, KTERÝ SE PODÍLÍ NA REALIZACI NOVÝCH
TRENDŮ JAKO JE ELEKTRO MOBILITA? PRO NĚKOHO VZDÁLENÁ BUDOUCNOST,

PRO NÁS JASNÉ CÍLE.
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar výroby motorů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA MONTÁŽE BATERIÍ

Činnosti:

zajišťuje činnosti související s projednáváním, přípravou a náběhem montáže bateriového
systému
implementuje nové procesy, postupy a systémy
navrhuje výhodnější varianty procesů za účelem zajištění kvality a cílem snižovaní
nákladů

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání – technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
schopnost komunikace a práce v týmu, inovativnost, schopnost řešení problémů
aktivní práce na PC (MS Office, SAP)

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
možnost školení a karierního růstu

Kontakt: Bc. Petr Šimek/petr.simek@skoda-auto.cz

MÁTE ZKUŠENOSTI S PROJEKTOVÝM ŘÍZENÍM ČI VÝROBOU? A CHCETE SE U
NÁS PODÍLET NA TECHNOLOGICKÝCH A VÝROBNÍCH POSTUPECH? PAK PRÁVĚ

MOŽNÁ VÁS HLEDÁME.
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar výroby motorů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

PROJEKTANT MONTÁŽE BATERIÍ

Činnosti:

navrhuje a podílí se na vypracování nových technologických celků
vyhodnocuje trendy ve vývoji technologií
analyzuje postupy řešení technických problémů
projednává projektové záměry s partnery v rámci koncernu

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
kreativita, práce v týmu, iniciativa, schopnost řešit problémy, orientace na kvalitu
aktivní práce na PC (MS Office, SAP)

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt: Bc. Petr Šimek/petr.simek@skoda-auto.cz

CHCETE SE SEZNÁMIT S NEJMODERNĚJŠÍMI METODAMI VÝROBY KOMPONENTŮ?
POKUD ANO, JSTE PRÁVĚ VY TÍM, KOHO HLEDÁME.
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar výroby motorů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA NANÁŠENÍ PLAZMY

Činnosti:

zajišťuje činnosti související s projednáváním, přípravou a náběhem projektu
výroby bloku motoru s plazmovým nanášením vložek válců
implementuje nové procesy, postupy a systémy
navrhuje výhodnější varianty procesů za účelem zajištění kvality a cílem snižovaní
nákladů

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
schopnost komunikace a práce v týmu, inovativnost, schopnost řešení problémů
aktivní práce na PC (MS Office, SAP)

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt: Bc. Petr Šimek/petr.simek@skoda-auto.cz

MÁTE ZÁJEM O ODBORNOU ČINNOST? A ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA
SPECIALIZOVANÝCH ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ?

PŘIHLASTE SE K NÁM DO TÝMU.
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar výroby motorů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA ELEKTROTEST A HOTTEST

Činnosti:

zajišťuje chod, funkčnost a nastavení specializovaných zkušebních zařízení motorů
navrhuje nové metody a postupy diagnostiky závad
organizuje výrobu prototypů
navrhuje preventivní a prediktivní prohlídky a opravy zařízení

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání – technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
kreativita, práce v týmu, iniciativa, schopnost řešit problémy, orientace na kvalitu
aktivní práce na PC (MS Office, SAP)

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt: Bc. Petr Šimek/petr.simek@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Výroba manuálních převodovek

Od kdy:

nástup možný od 10/2018

Pozice:

SPECIALISTA MONTÁŽE PŘEVODOVEK

Činnosti:

vypracování technických zadání pro montáže převodovky
návrhy optimalizačních řešení
účast v koncernových realizačních týmech
spolupráce s projektovým týmem

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
iniciativa, kreativita, komunikační dovednosti
aktivní práce na PC (MS Office)

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
možnost osobního rozvoje a kariérního růstu
zahraniční pracovní cesty
stabilní zaměstnavatel, široká nabídka firemních benefitů

Kontakt:

Ing. Michal Szmaragowski (michal.szmaragowski@skoda-auto.cz)

NASTUPTE DO SLÉVÁRNY
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Technologie slévárny

Od kdy:

nástup možný od 3/2018

Pozice:

SPECIALISTA TLAKOVÉHO LITÍ

Činnosti:

zajištuje činnosti sériového plánování v oblasti tlakového lití
navrhuje výrobní a technologické postupy
spolupracuje se slévárnami koncernu VW při zavádění nových produktů a optimalizaci
sériové výroby

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické (slévárenství výhodou)
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
práce v týmu, iniciativa

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
intenzivní spolupráce a výměna Know-how v rámci koncernu VW
zajímavé finanční ohodnocení, další benefity
možnost dalšího vzdělávání

Kontakt:

Ing. Milan Adamec / milan.adamec@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO LOGISTIKY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar materiálového hospodářství

Od kdy:

nástup možný od 8/2018

Pozice:

SPECIALISTA MATERIÁLOVÝCH TOKŮ PHEV

Činnosti:

zajištění logistických činností ve výrobě komponentů pro výrobu PHEV
tvorba nových materiálových toků pro výrobu PHEV
skladování dílů s požadavkem na bezpečnost
spolupráce s VW koncernovou logistikou
zásobování linky výroby baterií díly ze skladu

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
kreativita, práce v týmu, iniciativa, prezentační schopnosti, zvládání stresu
aktivní práce na PC (MS Office, SAP), řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Stanislav Hejl / stanislav.hejl@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO LOGISTIKY VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Útvar materiálového hospodářství

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA EXPEDICE

Činnosti:

zajištění expedičních činností ve skladu komponentů
zajištění prázdných obalů nutných pro výrobní linky komponentů
komunikace s výrobou o dostupnosti dílů nutných k expedici
komunikace se zahraničními zákazníky a uspokojování jejich požadavků
vyřizování reklamací od zákazníků
sledování plnění expedice

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
práce v týmu, iniciativa, zvládání stresu, schopnost vlastního rozhodnutí
aktivní práce na PC (MS Office, SAP), řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Stanislav Hejl / stanislav.hejl@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO TECHNOLOGIE VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Technologie výroby komponentů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

PROJEKTANT MONTÁŽNÍ TECHNOLOGIE

Činnosti:

koordinace a realizace zapracování technických změn
vytváření, optimalizace a správa technologické/výrobní dokumentace
koordinace zkoušek – zástavbové zkoušky, sériová výroba
analýza sériových změn a zapracovávání projektů z hlediska sériových změn

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
kreativita, práce v týmu, iniciativa, prezentační schopnosti

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Jiří Paldus / jiri.paldus@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO TECHNOLOGIE VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Technologie výroby komponentů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

PROJEKTANT – MONTÁŽ BATERIOVÝCH SYSTÉMŮ

Činnosti:

koordinace a realizace zapracování technických změn
vytváření, optimalizace a správa technologické/výrobní dokumentace
koordinace zkoušek – zástavbové zkoušky, sériová výroba
analýza sériových změn a zapracovávání projektů z hlediska sériových změn

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
odborná způsobilost minimálně § 6 dle vyhlášky č. 50/78 Sb.
kreativita, práce v týmu, iniciativa, prezentační schopnosti

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Jiří Paldus / jiri.paldus@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO ÚDRŽBY VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Centrální údržba-výroba motorů/převodovek/náprav

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBY

Činnosti:

koordinuje zavádění metod prediktivní údržby
monitoruje, analyzuje, vyhodnocuje a zavádí trendy nových technologií (Industry 4.0)
analyzuje významné závady a koordinuje preventivní a prediktivní prohlídky a opravy
sleduje aktivity v oblasti inovací ve VW koncernu
spolupracuje s ostatními útvary firmy a externími dodavateli

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické, IT
německý jazyk nebo anglický jazyk (úroveň pokročilý)
praxe v oboru strojů a zařízení výhodou
komunikativnost, samostatnost, iniciativa, flexibilita, spolehlivost, práce v týmu

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Ondřej Calta / ondrej.calta@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO ÚDRŽBY VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Centrální údržba - výroba motorů/převodovek/náprav

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

Činnosti:

provádí opravy a údržbu elektrických, elektrohydraulických/pneumatických zařízení,
programovatelných automatů, manipulátorů, periferií na datových sběrnicích Profibus a
Profinet, AISI (montážní linky, samostatná či zřetězená obráběcí centra,
technologie kalíren)

Požadavky:

střední odborné vzdělání/vyučen v oboru – vyhláška 50
praxe v oboru strojů a zařízení výhodou
samostatnost, iniciativa, flexibilita, spolehlivost, práce v týmu

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Ondřej Calta, ondrej.calta@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO ÚDRŽBY VÝROBY KOMPONENTŮ
ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Centrální údržba - výroba motorů/převodovek/náprav

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

PROVOZNÍ ELEKTRONIK

Činnosti:

zajišťuje chod a údržbu moderních elektronických systémů výrobní technologie
(montážní linky, samostatná či zřetězená obráběcí centra, technologie kalíren)
analyzuje HW, SW poruchy, sleduje technický stav řídících systémů a realizuje opravy
strojů s řízením: Simatic S7, Sinumerik 840D, Power/Solition Line, CNC Fanuc řady
30i, CNC Indramat MTX (Rexroth MTX), roboty KUKA a FANUC

Požadavky:

střední odborné vzdělání/vyučen v oboru se zaměřením na řídící systémy
vítáme i vzdělání elektro-vyhláška 50
anglický jazyk (úroveň středně pokročilý), německý jazyk výhodou
samostatnost, iniciativa, flexibilita, spolehlivost, práce v týmu

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing. Ondřej Calta, ondrej.calta@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO TECHNICKÉ KONTROLY VÝROBY

KOMPONENTŮ ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Technická kontrola výroby komponentů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

SPECIALISTA PÉČE O KVALITATIVNÍ DATA

Činnosti:

příprava konceptu sběru dat v oblasti výroby motorů a převodovek
příprava a nastavení uživatelského prostředí v jednotlivých aplikacích
podpora a správa uživatelů, tvorba návodek
účast a podpora při školeních uživatelů statistických SW

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - zaměření na IT technologie
anglický jazyk nebo německý jazyk (úroveň pokročilý)
kreativita, práce v týmu, iniciativa, prezentační schopnosti

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
možnost zahraničních pracovních cest
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing.Karel Tlášek / karel.tlasek@skoda-auto.cz

NASTUPTE DO TECHNICKÉ KONTROLY VÝROBY

KOMPONENTŮ ŠKODA AUTO V MLADÉ BOLESLAVI
Kde:

Mladá Boleslav – Technická kontrola výroby komponentů

Od kdy:

nástup možný od 2/2018

Pozice:

TECHNICKÝ REFERENT KVALITY – MONTÁŽ BATERIÍ

Činnosti:

zajištění kontroly kvality produktu a technologických procesu na montážní lince baterií
analýza opatření k zamezení vzniku neshodného výrobku
stanovení metody analýz, měření a zkoušek
stanovení příčin závad výrobku

Požadavky:

vysokoškolské vzdělání - technické
odborná způsobilost minimálně § 6 dle vyhlášky č.50/78 Sb.
anglický jazyk nebo německý jazyk vítán
kreativita, práce v týmu, iniciativa, prezentační schopnosti
řidičský průkaz skupiny B

Co nabízíme:

zázemí silné automobilové společnosti
velkou pracovní jistotu a skvělý výdělek
zvyšování kvalifikace a karierního růstu

Kontakt:

Ing.Karel Tlášek / karel.tlasek@skoda-auto.cz

