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Mechanik/čka – montáž komponentů 

 
Jsme úspěšná mezinárodní společnost patřící do švýcarské skupiny Sécheron Hasler Group. 
Zabýváme se vývojem a výrobou komponentů pro trakční techniku a jsme celosvětovou 
jedničkou ve svém oboru. Naše produkty slouží k zajištění bezpečnosti při hromadné 
přepravě osob – chráníme životy cestujících. Spolehlivost a kvalita našich produktů je naší 
nejvyšší prioritou. Neustále investujeme do vývoje produktů, tak i do moderních technologií 
výroby. Dynamicky se rozrůstáme, budujeme nová oddělení a rozšiřujeme ta stávající. 

 
Náplň práce: 

 výroba, instalace a opravy elektrických přístrojů a zařízení 

 provádění montážních prací dle výkresové dokumentace 

 výroba silových obvodů a komponentů určených pro železniční průmysl 

 montáž silových komponentů a jejich podsestav – rychlovypínačů, odpojovačů, 
kontaktorů, diodových bloků, ... 

 nastavovaní mechanismů silových komponentů - vaček, dorazů, mikrospínačů 

 odstraňování závad zjištěných při testování 

 dodržování zadaných postupů s důrazem na vysokou kvalitu provedení 

 opravy a výměny elektrických silových komponentů 

 obsluha strojů a zařízení při vykonávání různých operací v elektrotechnické výrobě 
(např. navíjení cívek, vrtání otvorů do silových obvodů a pasovin, zalisovávání 
koncovek, kabelových ok a konektorů apod.) 

 samokontrola vlastních vyrobených komponentů 

 spolupráce na neustálém zlepšování procesů výroby 

Požadujeme: 

 SOU/SŠ vzdělání technického směru 
 praxe na obdobné pozici alespoň 1 rok 
 manuální zručnost, přizpůsobivost, pečlivost 
 obecnou znalost elektrotechniky (základy) 
 orientace v elektrotechnických materiálech, vodičích, kabelech 
 schopnost čtení výkresové dokumentace 

 
Nabízíme: 

 zaměstnání v nadnárodní výrobní společnosti, která je špičkou ve svém oboru 
 stabilní a dlouhodobé pracovní uplatnění 
 možnost profesního i odborného růstu 
 práci s nejmodernějšími technologiemi 
 práci v jednosměnném provozu 
 odpovídající finanční ohodnocení (měsíční prémie) 
 nadstandardní zaměstnanecké výhody: 13. mzda, 5 týdnů dovolené, stravenky, 

příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na dopravu a další 
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