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VEDOUCÍ TÝMU (M / W) CAE
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Ref. 2018-009

Nadšení pro detaily, nejmodernější technologie a vždy oko pro zlepšení: u EDAG se promyšlená technologie se stává
čistou emocí. Jako nezávislý vývojář hlavních značek automobilového průmyslu na světě, naše srdce tluče pro kreativní lidi
- profesionální, s novými nápady, silnými při realizaci a jednotlivých kritérií.
Požadujeme:


Jste inženýr specializující se na strojírenství, stavební inženýrství, automobilový průmysl nebo podobně, s několikaletou odbornou
praxí jako inženýr výpočetní techniky



Pozadí je tuhost, síla a máte znalost běžných nástrojích CAE, zkušenosti v modelování a analýze strukturální mechaniky



Můžete využít zkušenosti s řízením projektů, abyste získali zkušenosti s vedením a vývojem zaměstnanců



Vaše podnikatelské myšlení a komunikační dovednosti se používají při navrhování vaší oblasti

Tvoje úkoly:


Jako vedoucí týmu v CAE jste zodpovědní za zajímavou kombinaci úkolů správy, řízení projektů a získávání zákazníků



Vést tým profesionálně a disciplinárně, starat se o další rozvoj a podporu zaměstnanců a zodpovídat za využití týmu. Za tímto účelem
se budete aktivně orientovat na nové zákazníky a vytvářet nové projekty s dlouholetými stávajícími zákazníky



Vést projekty vaší oblasti nezávisle, s ohledem na náklady, termíny a kvalitu, přičemž spokojenost zákazníků je nejvyšší standard



Chcete-li cíleně plnit své úkoly, úzce spolupracujte s vedoucím oddělení a dalšími odděleními. Kromě toho máte k dispozici rozsáhlou
síť národních a mezinárodních oddělení výpočtů

Nabízíme:


Zajímavou práci na předvývoji až po produkci v oblasti automotive



Individuální přístup ke každému zaměstnanci



Klademe důraz na dlouhodobý rozvoj Vaší kariéry



Posilnění měkkých a tvrdých dovedností



Zajímavé finanční ohodnocení



Mnoho finančních benefitů



13. a 14. plat dle osobního rozvoje zaměstnance



Dovolená až 30 pracovních dnů

Vzbudili jsme ve Vás zájem? Pak nás neváhejte oslovit na výše uvedených kontaktech!
Těšíme se na Váš strukturovaný životopis.

Upozorňujeme:

