
 

TECHNIK ŘÍDÍCÍCH SYSTÉMŮ

 

 

Divize systémů pro energetiku v

Trutnově hledá kolegu na pozici

SAS Engineer (Technik řídících

systémů rozvoden).

Pozice je vhodná i pro absolventy

škol bez praxe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vaším úkolem na pozici bude:
 Konfigurace a programování řídících systémů

(SCADA) pro energetiku
 Sestavení a testování HW a SW projektu
 Spolupráce na mezinárodní úrovni se zákazníky

i interními partnery

 Možnost práce v zahraničí na mezinárodních
projektech

 
 

Požadujeme:
 SŠ / VŠ vzdělání v oboru IT, elektro nebo automatizace
 Znalost základů programování
 Znalost technologie PC (HW, instalace a nastavení SW)
 Znalost sítí LAN
 Logické myšlení
 Uživatelskou znalost MS Office
 Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni,

znalost dalšího jazyka výhodou
 Ochotu cestovat do zahraničí
 Pozice je vhodná i pro absolventy bez praxe,

praxe v oboru je výhodou

 
Nabízíme:

 
 Zázemí silné mezinárodní společnosti se strategií

dalšího rozšiřování výrobních kapacit, s inovativním 
přístupem a zaměřením na modernizaci provozů

 Zodpovědnou pozici s vysokou mírou samostatnosti
 Práci s moderními technologiemi a využití cizích jazyků

v praxi
 Výborný kolektiv, se kterým Vás bude práce bavit
 Perspektivu stabilního a dlouhodobého  zaměstnání
 Široké spektrum firemních benefitů:

5 týdnů dovolené, pružná a kratší pracovní doba (7,5 
hodiny denně), příspěvek na penzijní připojištění a 
stravování ve firemní jídelně, kafeterie, věrnostní bonusy, 
jazykové kurzy, mobilní telefon a benefitní SIM karty, 
notebook atd.

 
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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