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Servisní technik povlakovacích zařízení 
 

 

Popis:   

• Instaluje a provádí záruční a pozáruční servis povlakovacích zařízení, jejich 

příslušenství a periferií 

• Poskytuje technickou podporu 

 

Požadavky: 

• ÚSO vzdělání s maturitou v oboru elektrotechnika 

• Platné osvědčení dle vyhl. 50/1978 Sb. §6 

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

• Znalost AJ nebo NJ slovem i písmem 

• Samostatnost při řešení úkolů 

• Manuální zručnost 

• Velmi dobré komunikační dovednosti 

• Řidičský průkaz sk. B 

• Ochota cestovat mimo území ČR 

• Praxe v oboru výhodou 

 

 

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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Service technician 
 

 

Description: 

• Installs and performs warranty and post-warranty service of coating equipment, 

their accessories and peripherals  

• Provides technical support 

 

Requirements: 

• ÚSO degree in the field of electro-technical engineering 

• Professional competence in electro-technical engineering according to Czech 

legislation No. 50/1978 Sb., at least §6   

• Knowledge of English or German in words and writing  

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

• Independence in solving tasks  

• Manual dexterity  

• Very good communication skills  

• Driver's license sk. B  

• Willingness to travel outside the Czech Republic  

• Practice in the field is an advantage 

 

 

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 

 


