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V téměř každém autě současnosti je alespoň trochu EDAG. Jsme odborníkem v kompletním vývoji vozidel a optimalizaci výrobních systémů
pro automobilový průmysl. S více než 8000 zaměstnanci, na téměř 60 místech v 19 zemích, nabízíme našim zákazníkům celou řadu
vývojových služeb především, ale nejen v automobilovém průmyslu. EDAG je společností, jejímž cílem je vzbudit u zaměstnanců i zákazníků
nadšení z techniky.

Máš zájem o automotive?
Baví Tě práce s auty a máš všeobecný přehled v oblasti elektroniky?
Chceš spolupracovat na inovativních projektech?
Pak hledáme právě Tebe!
Co by měl náš ideální kandidát mít, znát a umět?










SŠ/VŠ vzdělání nejlépe technického zaměření
MS Office, zejména Excel
Znalost NJ nebo AJ výhodou (práce v německých systémech)
Zájem o auta (zejména v oblasti výbav)
Všeobecný přehled v oblasti elektroniky a funkcí vozidel
Velmi dobrá komunikativnost (každodenní styk s lidmi a mailová komunikace)
Zodpovědnost a spolehlivost
Samostatnost a systematický přístup k práci
Dobrý řidič sk. B (převážení vozů a zajíždění do dílen)

Co bude Tvým úkolem?







specifikace výbav vozů a jejich následné objednávání
pořádání pravidelných termínů/schůzek za účelem naplánování využití zkouškových vozů
půjčování zkouškových vozů
intenzivní komunikace napříč odbornými útvary
přejímky prototypových a předsériových vozů
plánování, organizování a evidence zkouškových vozů

Co Ti u nás nebude chybět..


velmi zajímavá výplata je základ

flexibilní pracovní doba



až 30 dní dovolené

možnost realizovat své myšlenky a nápady



13. plat a 14. plat formou cafeterie

přátelské prostředí a individuální přístup



příspěvek na stravování

promakaný rozvoj kariéry



pracovní smlouva na dobu neurčitou

… a mnoho dalšího 

Máš chuť to zkusit?
Nezalekni se našich požadavků a zkus nám poslat Tvůj životopis. Rádi Tě pozveme na kávu. 
Těšíme se na Tebe!

