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Konstruktér - elektrotechnik pro PVD zařízení 
 

 

Popis:   

• Zpracovává výrobní technickou dokumentaci elektrických částí povlakovacích 

strojů 

• Provádí elektrotechnické návrhy a výpočty elektrických obvodů 

• Testuje prototypy elektrických částí 

 

Požadavky: 

• Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika 

• Odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb., minimálně §6 /§10 

výhodou, bude vyžadován následně/ 

• Práce s PC – uživatelská znalost MS Windows, MS Office  

• Znalost programu EPLAN 

• Znalost AJ slovem i písmem 

 

 

Nabízíme: 

• Zázemí stabilní a perspektivní společnosti 

• Přístup k unikátním technologiím 

• Podnětné pracovní klima v dynamicky se rozvíjející společnosti 

• Ohodnocení přímo závislé na výkonu a schopnostech 

• Podíl na hospodářském výsledku 

• Dovolená v délce 5 týdnů 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Příspěvek na sport a kulturu 

• Možnost dalšího vzdělávání 

• Závodní stravování 
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Designer - electrical technician for PVD machines 
 

 

Description: 

• Processes production technical documentation of electrical parts of coating 

machines 

• Evaluates, assembles and maintains electrical systems in coating machines 

• Provides electrotechnical proposals and calculations of electrical circuits 

• Tests prototypes of electrical parts 

 

Requirements: 

• Bachelor's degree in the field of electro-technical engineering 

• Professional competence in electro-technical engineering according to Czech 

legislation No. 50/1978 Sb., or at least §6 / §10 will be an advantage, otherwise 

will be required subsequently 

• Work with PC - user knowledge of MS Windows, MS Office 

• Knowledge of EPLAN software 

• Knowledge of English language - fluent spoken and written form 

 

 

What we offer: 

• Working in stable and promising company 

• Access to unique technologies 

• Stimulating work in a dynamically developing company 

• Bonus directly dependent on performance and capabilities 

• Share in profit  

• 5 weeks of holiday 

• Pension contribution 

• Contribution towards sport and culture activities 

• Possibility of further education 

• Company catering 

 


