Koncern KNORR-BREMSE

je předním světovým dodavatelem brzdových systémů
pro kolejová a užitková vozidla. Jako technologický průkopník se podnik již více než 115 let zabývá
vývojem, výrobou a distribucí nejmodernějších brzdových systémů. Mezi další řadu výrobků patří dveřní
systémy pro kolejová vozidla nebo torzní tlumiče kmitů. Společnost KNORR-BREMSE zaměstnává ve 100
lokalitách 30 zemí více než 29.000 pracovníků. Také v předchozím obchodním roce podnik pokračoval
ve svém růstu a jeho obrat za rok 2019 činil cca 6,9 miliardy €.

Tvořte
svět mobility

s námi

Testing inženýr pro kotoučové brzdy

Připojte se k týmu
mezinárodně úspěšné
společnosti!

Co bude náplní Vaší práce:
•
•
•
•
•

Zodpovědnost za plánování a zajištění testů na různých testovacích stanicích na základě
požadavků
Vyhodnocení a analýza výsledků testování, tvorba reportů z testů
Zodpovědnost za kalibraci a způsobilost testovacích zařízení
Plánování a vývoj testovacích zařízení (specifikace měřícího sytému, výběr HW a SW)
Zlepšování procesů testování

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít:
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ vzdělání v oboru Mechatronika
Zkušenosti na obdobné pozici či v oblasti testování a validace produktu výhodou
Komunikativní znalost AJ – využití na denní bázi ústně i písemně (znalost NJ výhodou)
Základní znalost měřících systémů a jejich návrhů
Znalost prostředí Diadem (zpracování naměřených dat) na úrovni programování scriptů
PC dovednosti: MS Office, Labview, SQL dB
Obecná znalost strojírenství a přehled o výrobních technologiích
Znalost práce na PC – MS Office, znalost systémů SAP výhodou

Důležité jsou:
•
•
•

Dobré komunikační schopnosti
Kreativita, samostatnost
Preciznost, analytické schopnosti a systematičnost

KNORR-BREMSE
Systémy pro užitková
vozidla ČR, s.r.o.

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smlouva na dobu neurčitou
Prémie
Příspěvek na penzijní připojištění
Závodní jídelna s dotovanými jídly
25 dní dovolené
Zvýhodněné mobilní tarify i pro rodinné příslušníky
Možnost dalšího rozvoje
Hrazené očkování proti chřipce
ActivePass karta plně hrazená zaměstnavatelem
Čerstvé ovocné šťávy plně dotované zaměstnavatelem

Vaše žádosti s životopisem zasílejte, prosím, na uvedenou adresu.
Pro další informace jsme Vám rádi k dispozici.
U veškerých dokumentů zaslaných naší společnosti uvádějte souhlas s uchováváním osobních údajů
v databázi naší společnosti.

Personální oddělení - nábor
Svárovská 700
Průmyslová zóna Liberec – Sever
463 03 Stráž nad Nisou
Tel: 703 155 259
nikola.bachurova@knorr-bremse.com

