Automotive Technology for
E-Power Connection

Firma Intercable s hlavným sídlom v Brunecku je globálna na technológie sa orientujúca spoločnosť.S inovatívnymi
riešeniami v oblasti výroby technických plastov ako aj v oblasti e-mobility sme spoľahlivým partnerom pre automobilový priemysel. V oblasti elektrotechniky patríme k hlavným dodávateľom špeciálnych nástrojov pre distribúciu elektrickej energie a priemyselnej aplikácie.
Na posilnenie nášho tímu v Kriváni hľadáme okamžite,

TECHNICKÝ INŽINIER / TECHNICKÁ INŽINIERKA
Pracovná náplň:
• Optimalizácia výrobného usporiadania a riadenie potrebných požiadaviek v závode v spolupráci s centrálou v
Brunecku
• Podpora štúdií uskutočniteľnosti nových produktov v
spolupráci s centrálou v Brunecku
• Analýza technických porúch a realizácia vhodnej nápravy
v spolupráci so zodpovednými oddeleniami
• Vývoj výrobného procesu vrátane technickej definície strojov, infraštruktúry, nástrojov, príslušenstva a všeobecných
výrobných zariadení v spolupráci s centrálou v Brunecku
v rámci rozpočtových cieľov s ohľadom na výkonnosť,
náklady a časový rozvrh
• Vypracovať vyhlásenie o požiadavkách (SOR) pre stroje,
infraštruktúru, nástroje, armatúry a všeobecné výrobné
zariadenia
• Vykonávanie procesných a produktových skúšok / vzoriek
v počiatočnej fáze nových produktov
• Príprava pre rozšírenie existujúcich priestorov a príprava
nových konštrukcií v rámci závodu

• Optimalizácia technických riešení v rámci rozširovania
závodu a optimalizácia výrobných procesov
Požiadavky:
• Dokončené štúdium na Technickej univerzite (strojnícke / elektrotechnické inžinierstvo / mechatronika /
elektrotechnika/stavebná) alebo porovnateľné vzdelanie
• Niekoľkoročné skúsenosti v automobilovom priemysle
• Hlbšie znalosti kvalitatívnych štandardov pre automobilový priemysel / požiadavky zákazníka / normy VDA
• Analýza dát, t.j schopnosť komprimovať
výrobné údaje a spracovať ich podľa potreby
Anglický jazyk alebo nemecký jazyk na komunikatívnej
úrovni podmienkou
• Schopnosť pracovať v tíme a samostatne, vysoké pracovné nasadenie,dobré komunikačné zručnosti, časový
manažment, ochota učiť sa nové veci

Platové podmienky: od 1700 Eur/ brutto v závislosti od praxe + ročný bonus
Ponúkame:
Ponúkame možnosť pracovať v zodpovednej spoločnosti, v mladom, inovatívnom tíme so zaujímavým tréningom a
ďalšími tréningovými príležitosťami, bezpečné pracovisko, príjemné pracovné prostredie, cielené a intenzívne
školenia, ako aj odmeňovanie súvisiace s výkonom. Spolupracujte s nami na úspechu našej dynamicky sa rozvíjajúcej
spoločnosti a využite šancu pre svoju budúcu kariéru!

Firemné benefity

Ďalšie vzdelávanie

Mentor program

Jedáleň

Máte záujem?
Kontaktujte nás prosím:

INTERCABLE s.r.o. ⎪ 962 04 Kriváň 565 ⎪ Tel. 045/5218 001 ⎪ slovakia@intercable.com

Inovácia, Rýchlosť, Kvalita

