SERVISNÍ SPECIALISTA PRO VÝKONOVÉ
TRANSFORMÁTORY A ZAŘÍZENÍ VVN
Naše servisní skupina zajišťuje komplexní služby pokrývající
technologie a zařízení VN / VVN. Jsou to zejména generátorové
vypínače, vypínače VVN, odpojovače, přístrojové transformátory,
omezovače přepětí, plynem izolované rozváděče GIS, modulární
systémy, distribuční a výkonové transformátory.
Hledáme člověka, který se přidá do našeho 5členného servisního
týmu a pomůže nám budovat nový typ služby - servis zaměřený na
transformátory.
Chcete patřit mezi špičkové specialisty v našem oboru a být u zrodu
nové služby? Pak se nám ozvěte, máte k tomu skvělou příležitost.
Lokalita: Praha/ ČR / občasné cestování do zahraničí
Typ prac. poměru: HPP

Co vás čeká:
—
Kariérní stránky

- Provádění údržby a oprav výkonových transformátorů VVN a
dalších zařízení VVN v ČR (v budoucnu i v zahraničí)
- Příležitost spolupracovat na budování našeho vlastního
specializovaného týmů servisních techniků pro výkonové
transformátory v ČR.
- Rozšiřovat si znalosti a stát se tak expertem na servis
transformátorů.
- Spolupracovat s výrobními závody v Polsku a Německu, od
kterých se můžete učit.
- Svými technickými znalostmi být podporou našemu
obchodnímu týmu i zákazníkům.

Požadujeme:
- SOU/SOŠ/SŠ elektrotechnického směru
- Základní praxi v oblasti VN, VVN (velkou výhodou zkušenost s
transformátory)
- Vyhláška 50 min. §5 (nad 1000V výhodou)
- Mírně pokročilá znalost anglického jazyka (nutno pro
pravidelná školení/certifikace a komunikaci s pobočkami)
- Manuální zručnost a chuť neustále se profesně rozvíjet.
- Ochotu cestovat od pondělí do pátku po ČR a krátkodobě i po
Evropě.
- Aktivní přístup k práci, odpovědnost, ochotu spolupracovat a
sdílet know-how s kolegy.
- Řidičský průkaz skupiny B
Chcete patřit mezi top profesionály v oboru? Pak pošlete svůj
životopis na adresu martina@martinakolackova.cz, do předmětu
mailu uveďte: „Servisní specialista pro výkonové
transformátory“.

Nabízíme vám:
- Příležitost pracovat pro solidního zaměstnavatele, který ve
svém oboru patří mezi top firmy.
- Sehraný a stabilní tým skutečných profesionálů napříč všemi
věkovými kategoriemi + kvalitní zaučení.
- Nadřízeného, který je nejen odborníkem, ale staví na selském
rozumu a vzájemné spolupráci a důvěře.
- Příležitost pracovat se špičkovými technologiemi, neustále si
rozšiřovat svoje znalosti a zařadit se tak mezi TOP profesionály
v naší profesi.
- Dobré platové ohodnocení , proplácení přesčasů a cestovní
náhrady.

Široké spektrum firemních benefitů:
- 5 týdnů dovolené
- Stravenky v hodnotě 100 Kč
- Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v oblasti
vzdělání, sportu nebo jiných volnočasových aktivit)
- Příspěvek na penzijní připojištění.
- Mobilní SIM karty se zvýhodněným paušálem.
Odměny za odpracované roky a také při odchodu do důchodu a
další benefity.

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke
zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální
databázi společnosti ABB a to výhradně za účelem zprostředkování
zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od
jejich zaslání.

