
 

Aktuálně hledáme vhodné uchazeče na pozici 

 

Konstruktér testovacích zařízení 
 
Náplň práce: 

 konstrukce testovacích zařízení nových produktů 

 správa technické dokumentace 

 údržba a zlepšování zkonstruovaných výrobků 

 validace konstrukce výrobků a zpětná vazba pro oddělení vývoje 

 interní kalibrace měřidel elektrických veličin 
 

Požadujeme: 

  SŠ vzdělání technického nebo elektrotechnického směru 

 znalosti konstrukce slaboproudých zařízení a schopnost o nich přemýšlet 

 znalost základních technik vizuálního programování 

 schopnost čtení technické dokumentace v angličtině 

 

Nabízíme: 

 rozšíření znalostí a dovedností - naučíme Vás, co budete potřebovat 

 práce s moderními technologiemi (TestStand a PXI od National Instruments) 

 zaškolení ve všech potřebných oblastech (LabView, Matlab apod.) 

 příjemné a tvůrčí pracovní prostředí 

 společenské a sportovní vyžití podporované firmou 

 široká nabídka zaměstnaneckých benefitů 

 

 

Zaujala Vás tato pozice? Chtěli byste vědět více informací?  

Pak své otázky a životopisy posílejte na email: zaleska@jablotron.cz 

nebo volejte 775 780 168. 

mailto:zaleska@jablotron.cz


 

Aktuálně hledáme vhodné uchazeče na pozici 

 

Konstrukční technik junior 
 
Náplň práce: 

 navrhování a úprava desek plošných spojů dle zadání  

konstruktérů skupiny  

 Navrhování a úpravy konstrukčního řešení výrobků 

 modifikace stávajícího mechanického a elektrického  

řešení výrobků 

 správa dokumente upravovaných výrobků 
 

Požadujeme: 

  SŠ/VŠ vzdělání technického nebo elektrotechnického směru 

 zkušenosti s libovolným programem pro navrhování desek plošných spojů 

 pečlivost a systematický přístup k zadaným úkolům 

 základy v programu Solid Works vítány 

 

Nabízíme: 

 rozšíření znalostí a dovedností - naučíme Vás, co budete potřebovat 

 podílení se na udržení vysoké kvality stávajících výrobků mezinárodní 

společnosti 

 práci s moderními technologiemi 

 možnost podílet se na udávání budoucích trendů 

 širokou řadu zaměstnaneckých benefitů (sickdays, sport, relax, zdraví) 

 

 

Zaujala Vás tato pozice? Chtěli byste vědět více informací?  

Pak své otázky a životopisy posílejte na email: zaleska@jablotron.cz 

nebo volejte 775 780 168. 

mailto:zaleska@jablotron.cz


 

Aktuálně hledáme vhodné uchazeče na pozici 

 

Mechanical Design Engineer 
 
Náplň práce: 

 Budete se věnovat tvorbě základních nákresů, návrhům mechanických a plastových částí 
našich výrobků. 

 Dostanete příležitost komunikovat s dodavateli a dohlížet na průběh výroby. Uvidíte, jak se 
z vašeho nákresu stane reálný produkt prodávaný ve více než 80 zemích světa.  

 Uplatníte své konstrukční nápady, tvořivost a organizační dovednosti. Navíc získáte 
neocenitelné zkušenosti pod vedením odborníků, kteří vás podpoří ve vašem 
profesionálním rozvoji. 

 

Uspějí ti, kteří mají: 

 zkušenosti s technickým kreslením  

 znalost angličtiny na komunikativní úrovni 

 schopnost samostatně a tvořivě myslet 

 chuť se učit a být součástí sehraného týmu 

Výhodou:  
 uživatelská znalost Corell Draw, Photoshopu nebo jiného grafického programu 

 

Nabízíme: 
 práci s pokročilou technologií (3D tiskárny)  

 zázemí společensky odpovědné společnosti 

 kolektiv odborníků, kteří vám věnují svou pozornost a naučí vše, co budete potřebovat 

 širokou řadu zaměstnaneckých benefitů – své zaměstnance si hýčkáme 

 podporované jazykové vzdělávání – nemusíte nikam chodit, lektoři přijdou za vámi 

 občerstvení na pracovišti a kvalitní káva jsou u nás samozřejmostí 

 

Zaujala Vás tato pozice? Chtěli byste vědět více informací?  

Pak své otázky a životopisy posílejte na email: zaleska@jablotron.cz 

nebo volejte 775 780 168. 

mailto:zaleska@jablotron.cz

