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ZKUŠEBNÍ TECHNIK - TESTOVACÍ INŽENÝR 

 
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: 

 zajištění kompletního testování trakčních měníren po elektro/SW stránce – funkční testy, 
simulace a jejich vyhodnocování 

 provedení a vyhodnocení standardizovaných testů 
 nahrání a odladění SW příp. drobné úpravy v SW na ovládání měnírny 
 nalézání nových řešení, inovace 
 administrativní činnost spojená s testováním – protokoly, FAT reporty 
 komunikace a předání měnírny zákazníkovi během FAT, řešení případných problémů a 

reklamací 
 případné cestování spojené s předáváním měníren v místě dodání 
 spolupráce s centrálou společnosti v Ženevě 

Požadujeme: 

 VŠ /SŠ vzdělání elektrotechnického směru 
 praxe v podobné pozici výhodou nikoli podmínkou 
 AJ výhodou 
 znalost IGBT technologií, inventorů a zásobníků energie výhodou (superkapacitory) 
 spolehlivost, pečlivost, flexibilita, samostatnost, zodpovědnost 
 komunikační talent, schopnost jednání se zákazníkem 
 odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

 

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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