
BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o. 

Hodkovická 981/42 

460 06 Liberec 

 Konstruktér robotizovaných svařovacích pracovišť 

Tvojí náplní práce bude: 

• Vývoj robotizovaných svařovacích pracovišť 

• Návrhy řešení zohledňující platnou legislativu 

 

Tvůj životopis v ČJ  a motivační dopis pošli na email: 

eliska.filounkova@benteler.com 

Kontakt: 

  Eliška Filounková 

  Personální oddělení 

  tel. 482 465 114 

Aplikace: obloukové svařování 

Destinace: Čína 

Aplikace: obloukové svařování 

Destinace: Mexiko 

Aplikace: odporové svařování 

Destinace: Česká republika 

Aplikace: nýtování, lepení 

Destinace: Německo 



BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o. 

Hodkovická 981/42 

460 06 Liberec 

 PLC Programátor výrobních linek 

Tvojí náplní práce bude: 

• Vývoj řídícího programu stroje a tvorba vizualizace pro jeho 

obsluhu (Siemens S7-1500, HMI) 

• Vše co naprogramuješ, budeš moci oživit na reálném zařízení 

 

Tvůj životopis v ČJ  a motivační dopis pošli na email: 

eliska.filounkova@benteler.com 

Aplikace: Linka na tepelné zpracování ocelových dílů 

Destinace: USA, Mexiko, Evropa, Čína, Jižní Afrika 
Aplikace: Robotické zakládání 

Destinace: Španělsko 

Aplikace: Manipulace s tepelně zpracovanými díly 

Destinace: Německo 

Kontakt: 

  Eliška Filounková 

  Personální oddělení 

  tel. 482 465 114 



BENTELER Maschinenbau CZ s.r.o. 

Hodkovická 981/42 

460 06 Liberec 

 Programátor robotů svařovacích linek 

Tvojí náplní práce bude: 

• Vývoj a aplikace robotického software (ABB, Kuka) v 

robotickém simulačním programu 

• Každý Tvůj program si ověříš na reálných pohybech robota 

 

Tvůj životopis v ČJ  a motivační dopis pošli na email: 

eliska.filounkova@benteler.com 

Kontakt: 

  Eliška Filounková 

  Personální oddělení 

  tel. 482 465 114 

Aplikace: obloukové svařování 

Destinace: Čína 

Aplikace: obloukové svařování 

Destinace: Mexiko 

Aplikace: odporové svařování 

Destinace: Česká republika 



Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. 
Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 

Pro náš rozrůstající se tým působištěm v Liberci Rochlicích hledáme 
spolupracovníka na pozici: 

Uvádění nových strojů do provozu 
- Montér elektro - 

 

Nabízíme Ti velmi zajímavé a perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu 

a velkou mírou samostatnosti. Staneš se součástí týmu mezinárodně uznávané 
moderní firmy s globální působností. Tvými zákazníky budu nejenom výrobní závody 
automobilových dílů patřících do koncernu Benteler, ale i externí zákazníci zabývající 
se výrobou plochého skla. 

Jako člen našeho týmu se budeš podílet na: 

 montáži elektrických komponentů navržených našimi designéry, 

 poskytování zpětné vazby za účelem zjednodušení montáže a montážních postupů, 

 opětovném sestavení stroje u zákazníka (celosvětově), 

 předávce stroje za svůj obor a v součinnosti s ostatními kolegy. 

očekáváme od Tebe: 

 SŠ vzdělání - obor elektro, 
 ochotu se vzdělávat, cestovat a rozvíjet svoji kariéru 
 manuální zručnost 
 komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka (nebo schopnost učit se 

za pochodu). 

Staň se členem našeho týmu, díky intenzivní spolupráci s odděleními mechanické 
konstrukce, elektro, oživování a robotiky se Tvoje schopnosti rozvinou na úroveň 
špičkových a vysoko ceněných spolupracovníků. 

Tvůj životopis a motivační dopis v českém jazyce zašli na e-mail: 

eliska.filounkova@benteler.com. 

Následně Tě budeme kontaktovat a dohodneme schůzku v našem závodě. 
„Lépe jednou vidět než stokrát slyšet“. 

S případnými dotazy zavolej naší personalistce paní Elišce Filounkové, tel. 482 465 114. 

mailto:eliska.filounkova@benteler.com


Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. 
Hodkovická 981/42, 460 06 Liberec 

Pro náš rozrůstající se tým působištěm v Liberci Rochlicích hledáme 
spolupracovníka na pozici: 

Uvádění nových strojů do provozu 
- Mechanický montér - 

 

Nabízíme Ti velmi zajímavé a perspektivní zaměstnání s možností profesního růstu 

a velkou mírou samostatnosti. Staneš se součástí týmu mezinárodně uznávané 
moderní firmy s globální působností. Tvými zákazníky budu nejenom výrobní závody 
automobilových dílů patřících do koncernu Benteler, ale i externí zákazníci zabývající 
se výrobou plochého skla. 

Jako člen našeho týmu se budeš podílet na: 

 montáži mechanických komponentů zkonstruovaných našimi designéry, 

 poskytování zpětné vazby za účelem zjednodušení montáže a montážních postupů, 

 opětovném sestavení stroje u zákazníka (celosvětově), 

 předávce stroje za svůj obor a v součinnosti s ostatními kolegy. 

očekáváme od Tebe: 

 SŠ vzdělání - obor strojírenství, 
 ochotu se vzdělávat, cestovat a rozvíjet svoji kariéru 
 manuální zručnost 
 komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka (nebo schopnost učit se 

za pochodu). 

Staň se členem našeho týmu, díky intenzivní spolupráci s odděleními mechanické 
konstrukce, elektro, oživování a robotiky se Tvoje schopnosti rozvinou na úroveň 
špičkových a vysoko ceněných spolupracovníků. 

Tvůj životopis a motivační dopis v českém jazyce zašli na e-mail: 

eliska.filounkova@benteler.com. 

Následně Tě budeme kontaktovat a dohodneme schůzku v našem závodě. 
„Lépe jednou vidět než stokrát slyšet“. 

S případnými dotazy zavolej naší personalistce paní Elišce Filounkové, tel. 482 465 114. 

mailto:eliska.filounkova@benteler.com

