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Volná pozice v E.S.H.&F. Production, s.r.o. 

 

Pozice THP : Technik – výpočtář 

 

Požadavky : 

• minimálně ÚSO s maturitou se zaměřením na elektrotechniku, ideálně silnoproudá 

zařízení, případně automatizační technika, elektrotechnika 

• praxe v oboru výhodou, není podmínkou, zaškolení provedeme 

• schopnost řešit technické výpočty, učit se novým dovednostem 

• schopnost jednání se zákazníky při obchodně-technických jednáních 

• pečlivost, spolehlivost 

• řidičský průkaz skupiny B výhodou 

• ochotu cestovat (jednání u zákazníků, služební cesty do sídla společnosti) 

 

Nabízíme : 

• zajímavou a odpovědnou práci v mladém kolektivu 

• profesní růst 

• adekvátní platové ohodnocení 

• zaměstnanecké benefity 

• služební telefon 

• služební notebook 

 

Stručný popis práce : 

 Zaměstnanec bude zpracovávat pro výrobu technickou dokumentaci ve formě 

navíjecích předpisů (ne konstrukční řešení), bude odpovídat za správnost těchto výpočtů. 

Taktéž bude zpracovávat poptávky od zákazníků a na jejich základě nabízet výrobky 

společnosti. Z výše uvedeného je nutná pečlivost a odpovědný přístup k zadaným úkolům. 

Zaměstnanec se bude účastnit obchodně-technických jednání se zákazníky, případně bude 

sám vysílán na takováto jednání. Náplní práce bude úzká spolupráce s výrobou a 

s konstrukčním pracovištěm společnosti. 
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 Jelikož se jedná o důležitou pozici ve firmě, bude zaměstnanec nejprve pracovat pod 

bedlivým dohledem zkušenějších kolegů a taktéž bude pod pečlivou kontrolou nadřízeného, 

ředitele divize elektro. 

 

Popis pracovního zařazení : 

• práce na plný úvazek 

• smlouva na 1 rok s prodloužením o další rok, následně na dobu neurčitou pokud bude 

z obou stran spokojenost 

• výkon práce jednak v sídle firmy v Praze, tak převážně ve výrobním závodě ve 

Studeňanech u Jičína 

 

V případě zájmu o tuto pracovní pozici kontaktujte přímo ředitele divize elektro p. Tomáše 

Vejvodu, 724 364 191, vejvoda@eshf.cz 

 

 

Ve Studeňanech 12.9.2016 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Vejvoda, ředitel divize elektro 


