
 

HLEDÁ KOLEGU DO SVÉHO TÝMU DO ODDĚLENÍ MONTÁŽE 

NA POZICI: 
 

 

Kontakty: 
 
Tel.: 482 365 111,     482 365 202   E-mail: personal@cz.trumpf.com       kamila.gajdackova@cz.trumpf.com 
 

PŘEJÍMACÍ TECHNIK – MONTÉR strojního zařízení 

CHCETE MÍT JISTOTU ZAMĚSTNÁNÍ JEŠTĚ PŘED UKONČENÍM STŘEDOŠKOLSKÉHO STUDIA?  

Zajímá Vás práce u firmy, která je světovou špičkou ve svém oboru a zároveň inspirátorem své konkurence? Na této pozici Vás čeká zajímavá a 

kreativní náplň nejen na produktu TruStore, což je skladový automatizovaný regálový systém na plechy, ale i na dalších produktech firmy TRUMPF. 

Uplatníte zde jazykové znalosti s možností výjezdů na služební cesty a v případě potřeby podpora při přejímce a plnění servisních činností u zákazníka.  

Zlepšujete rádi své činnosti? Pak budete mít možnost velmi úzce spolupracovat s oddělením výroby, kvality a s konstrukce. Hledáme kandidáty, 

pro které je práce nejen výzvou, ale i zábavou. Zaujala Vás tato nabídka?  

Neváhejte se přihlásit do výběrového řízení již nyní,  ještě před  absolvováním  závěrečné zkoušky! 
 

Pracovní náplň: 

 

odpovědnost za uvedení do provozu produktu TRUSTORE – skladový automatizovaný regálový systém na plechy – viz. foto. 

odpovědnost za odzkoušení funkčnosti produktu TRUSTORE (software, hardware, mechanika, pneumatika) 

řešení případných oprav a odstranění závad, zjištění a analýza příčin a vyhodnocování závad 

zajištění odborného dohledu nad produktem TRUSTORE (elektro, pneumatika, software) 

úzká spolupráce s oddělením kvality, konstrukce a výroby 

zpracování příslušné dokumentace (návodky a přejímací protokoly) 

montážní práce dle výkresové dokumentace 

práce ve výškách do 8 m 

běžná údržba zařízení 

v případě potřeby podpora při přejímce a plnění servisních činností u zákazníka 

 

Nabízíme: 

HPP v rozvíjející se zahraniční společnosti 

   zázemí stabilní nadnárodní společnosti 

13. a 14. plat 

5 týdnů dovolené 

závodní stravování s příspěvkem 

příspěvek na penzijní připojištění 

systém dalších finančních i nefinančních benefitů 

 

Požadujeme: 

podmínkou nástupu je úspěšné absolvování závěrečné maturitní zkoušky 

komunikativní znalost NJ nebo AJ 

vyhláška č. 50/78 Sb. - paragraf 4,6,8, 

řidičský průkaz sk. B 

zkušenost s programem SAP výhodou 

Místo práce a typ pracovního úvazku:  

 Liberec – průmyslová zóna jih 

 Pracovní poměr na dobu určitou 

http://www.cz.trumpf.com/cs/kariera/pracovni-nabidky-trumpf-liberec.html                                            https://www.facebook.com/Trumpf-Liberec-spol-s-r-o-367616320278029/ 
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