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DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU NEBO KOLEGYNI NA POZICI:

TECHNIK / AKUSTIK - AUTOMOTIVE
Lokalita: Mladá Boleslav

Ref.: 2020-002

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.

Nebaví Tě sedět u počítače?
Chceš testovat nejnovější modely vozidel a prototypy?
Máš rád techniku a vyznáš se v autech?
Pak možná hledáme právě Tebe!
Co by měl náš ideální kandidát mít, znát a umět?











SŠ nebo VŠ vzdělání – obor akustika velkou výhodou!
… nebo technické, strojařské, dopravní zaměření
Základní znalost německého jazyka
Flexibilita pro práci přesčas (i v noci)
Ochota cestovat v rámci ČR a Německa
Technické uvažování, schoponost identifikace vady na vozidle
Výhodou hudební sluch
Dobrý řidič sk. B
Flexibilita, pečlivost, odpovědnost, spolehlivost, práce v týmu
Nástup možný od 01. 06. 2020

Co bude Tvým úkolem?






Osazení vozidel čidly popř. i jinými díly
Testování vozidel na polygonu a zaznamenávání jednotlivých výsledků
Příprava reportů daného testování
Převoz vozidel, popř. výměna dílů
Příprava vozidla pro novináře

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!

