
 

ELEKTROKONSTRUKTÉR junior – Nové Město nad Metují 

Jsme přední český výrobce designových svítidel. Zakládáme si na kráse jednoduchých křivek a 
eleganci čistého designu. Na vývoji nových svítidel spolupracujeme se špičkovými techniky, 
designery a architekty a naše úsilí bylo oceněno mnoha prestižními oceněními za design. S našimi 
produkty jsme prorazili na evropský, latinsko-americký i arabský trh. Kvalita pro nás není laciný 
marketingový pojem, ale vysoká laťka, kterou rádi posouváme. Nekopírujeme konkurenci, ale 
vytváříme nové trendy. Pro naši firemní kulturu je typická otevřenost v komunikaci i změnám. 

V elektrotechnice již něco umíte a chcete se posunout o kousek dále? Baví Vás navrhovat řešení, 
společně pracovat v týmu lidí a používat nové technologie a postupy? Jste-li nadšenec v oboru 
elektro a umíte-li si obhájit svou práci, pak čekáme právě na Vás! 

Náplň práce: 

Hledáme tvořivého a flexibilního parťáka, který bude součástí našeho vývojového teamu, bude 
prozkoumávat, hledat a navrhovat nové možnosti, zlepšení a postupy. Chceme po Vás, aby jste 
mněl chuť věci rozvíjet a obměňovat. Jaké budou Vaše pracovní starosti? 

· Navrhování plošných spojů zejména LED 
· Tvorba elektro schémat svítidel 
· Tipování komponentů pro zakázkovou výrobu 
· Podílení se na vývoji nových produktů 
· Práce ve světelné laboratoři 

 
Jaké by jste mněl mít schopnosti a dovednosti? 

Hledáme někoho, kdo si již párkrát „ natloukl“ a nyní již ví na co si dát pozor. Kdo má zájem 
pracovat na vývoji nových svítidel se zkušenými a kreativními kolegy. Především od Vás 
očekáváme: 

· Elektrotechnické SŠ vzdělání 
· Praxe v oboru elektro minimálně 3 roky 
· Uživatelská znalost MS Office, znalost informačního systému K2 výhodou 
· Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost 
· Flexibilitu a tvůrčí schopnosti 
· Anglický jazyk výhodou 

 

Co za to nabízíme my? 

Jsme sehraný team zaměstnanců, vytvořili jsme si kamarádské a svobodomyslné pracovní 
prostředí a vážíme si toho. Považujeme toto jako jednu z největších priorit, kterou jsme ochotni 
Vám nabídnout a také s Vámi sdílet. Nabízíme Vám však také: 

· Zázemí moderní společnosti s výrobou v tuzemsku 
· Práci na kvalitním produktu, který již získal řadu mezinárodních ocenění 
· Motivující systém bonusů a benefitů 
· Přátelský tým 
· Zájem firmy na Vašem odborném a osobnostním růstu 
· Možnost postupu ve vývojovém týmu 
· Dovolená v délce 5- ti týdnů 
· Firemní společné akce 
 

Zaujali jsme Vás? Pak nám pošlete svůj životopis –  kariera@halla.cz, pochlubte se svými 
dovednostmi a zkušenostmi. Pokud budeme na stejné vlně, ozveme se Vám. 
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