EDAG Engineering CZ, spol. s r.o.
Bondy centrum
Tř. Václava Klementa 1459
CZ – 293 01 MLADÁ BOLESLAV
E-mail: hr@edag.cz
Kontakt: Kateřina Pechlátová
Telefon: +420 727 826 448

01.07.2020

ELEKTRIKA / ELEKTRONIKA

MLADÁ BOLESLAV

JUNIOR

FULL-TIME

V téměř každém autě najdeš významnou stopu naší práce, v EDAGu jsme odborníky na kompletní vývoj vozu a optimalizaci výrobních
systémů v automotive. Naše kolegy, kteří pracují pro značky vozů jako Škoda, Audi, BMW, Mercedes a jiné, najdeš na 60 místech v 19
zemích světa! U nás budeš pracovat se špičkovým technickým vybavením a žádný z Tvých nápadů nezapadne.
Právě hledáme nové kolegy na pozici:

SPECIALISTA E/E Junior
Máš zájem o automotive a chtěl bys být součástí inovativních projektů?
Baví Tě práce s auty a máš všeobecný přehled v oblasti elektroniky?
Pak jsi pro nás možná právě Ty ten pravý!

Co by měl náš ideální kandidát mít, znát a umět?
- SŠ/VŠ vzdělání nejlépe technického zaměření
- znalost MS Office, zejména Excel
- znalost NJ nebo AJ (min. úroveň B1)
- všeobecný přehled v oblasti elektroniky a funkcí vozidel
- platné školení vyhlášky č. 50/1978 sb., čl. 2 § 6 až 9, nebo 11
- znalost systému ODIS výhodou
- zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, aktivní a systematický
přístup k práci

Co bude Tvým úkolem?
- příprava zkouškových vozů (flashování jednotek, kontrola
systémů)
- realizace SW aktualizací a konfigurací elektro vozů
- výměna komponentů vozů
- instalace komponentů a měřícího zařízení do vozů + případný
servis měřící techniky
- pravidelné stahování dat z dataloggerů vozů a následný update
dat do interního systému

- zájem o automobily
- aktivní řidič sk. B

Co Ti u nás nebude chybět?
- velmi zajímavá výplata je základ, až 30 dní dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování, flexibilní pracovní doba, možnost
realizovat své myšlenky a nápady, přátelské prostředí a individuální přístup, rozvoj kariéry… a mnoho dalšího!
Máš chuť to zkusit?
Nezalekni se našich požadavků a zkus nám poslat Tvůj životopis. Rádi Tě pozveme na kávu.

