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Společnost ABB je přední 

světová firma, působící v oblasti 

technologií pro energetiku a 

automatizaci. Jednotka 

Automatizace rozvoden, PGGA 

(Power Grids, Grid Automation), 

hledá vhodného kandidáta/ku 

na pozici Mechanical Designer. 

 

Vaším úkolem na pozici bude: 
 Zajištění materiálových a technologických potřeb 

výrobních zakázek 
 Tvorba výrobní dokumentace 
 Konstrukce mechanických částí pro rozvaděče 
 Vytvoření, schválení výkresů 
 Administrace a schvalování příslušenství rozvaděčů 
 A-CAD  support / key user 
 Specifikace materiálových položek 
 Vytváření materiálových listů  výrobních zakázek 
 Kontrola a kompletace výrobní dokumentace a dokumentů 
 Tvorba technologických postupů a předpisů 
 Výpočet časových norem pro realizaci výrobní zakázky 
 Řešení technických překážek a implementace změn ve 

výrobním procesu 
 Dohled nad technickou realizací výrobní zakázky 
 Odpovědnost za technické řešení výrobní zakázky 
 Podpora Produkt managementu RESP07 

 

Požadujeme:  
 Výborné organizační schopnosti, spolehlivost a smysl pro 

detail 
 Středoškolské vzdělání v oboru elektrotechniky nebo 

strojírenství 
 Praxi v oboru, minimálně 1 rok, podmínkou 
 Vyhláška 50/78 Sb.  §4 nebo 5 , není podmínkou 
 Znalost AutoCAD – vyžadováno , CorelDRAW , MS Office 
 Znalost anglického jazyka alespoň na mírně pokročilé 

úrovni 
 Znalost prostředí SAP velkou výhodou 
 Zájem o danou oblast a samostatnost, zodpovědnost a 

iniciativu 

 

Nabízíme: 
 Zázemí expandující firmy se strategií dalšího rozšiřování 

výrobních kapacit, s inovativním přístupem a zaměřením 
na modernizaci provozů 

 Široké spektrum firemních benefitů: 
5 týdnů dovolené, kratší pracovní dobu 7,5 hodiny denně, 
příspěvek na stravování ve firemní jídelně, příspěvek na 
penzijní připojištění, kafeterie, flexibilní začátek a konec 
pracovní doby, věrnostní bonusy ad. 
 

Máte zájem zúčastnit se výběrového řízení? Zašlete 
svůj životopis v českém nebo anglickém jazyce na 
adresu  abb.prace@cz.abb.com, další volné pozice 
naleznete na www.abb.cz/kariera. 
 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dá-
váte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a je-
jich uchování v personální databázi společnosti ABB 
a to výhradně za účelem zprostředkování zaměst-
nání po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden 
rok od jejich zaslání. 
 
Pokud Vás nekontaktujeme do 21 dnů, dali jsme ve 
výběrovém řízení přednost jinému kandidátovi. 
 
ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkop-
ník a přední světový dodavatel v oblasti elektro-
technických výrobků, robotiky a pohonů, průmys-
lové automatizace a energetiky. Celosvětově do-
dává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, 
dopravy a infastruktury. V návaznosti na více než 
125 let tradice inovací společnost ABB dnes tvoří 
budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou 
silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. 
ABB působí ve více než 100 zemích světa a má při-

bližně 132 000 zaměstnanců. www.abb.com. 
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