
 

ZKUŠEBNÍ TECHNIK ROZVADĚČŮ                                        
  

 

 

Do týmu ABB v Brně, Vídeňská, 

hledáme kolegu/kolegyni na 

pozici ZKUŠEBNÍ TECHNIK 

ROZVADĚČŮ VN. Pozice je 

vhodná pro zkušené techniky, 

ale uvítáme i absolventy 

elektrotechnických oborů se 

zájmem o daný obor. Nabízíme 

podrobné zaučení a 

dlouhodobou perspektivu 

uplatnění. 

Vaším úkolem na pozici bude: 
 

 Zkoušení rozváděčů VN dle výkresové dokumentace 

 Práce s měřící a zkušební technikou a zařízeními 

 Zabezpečení pracoviště dle provozního předpisu 

 Vkládání zjištěných vad do databáze 

 Zajištění zkoušek a přejímek – aktivní řešení úkolů, 
kontrola jejich řešení, odstranění závad 

 Zpracovávání zkušební dokumentace 

 Řešení operativy a úkolů 
 

Požadujeme:  
 

 Elektrotechnické vzdělání (SO, ÚSO, SŠ) 

 Vyhláška 50/1978Sb, min. §5 

 Důslenost, odpovědnost, samostatnost 

 Časovou flexibilitu 

 AJ výhodou 
 

Nabízíme: 
 

 Zázemí silné mezinárodní společnosti, otevřenou 
firemní kulturu podporující růst talentů 

 Vzdělávací a rozvojové kurzy 

 Možnost dalšího profesního rozvoje 

 Po zaučení možnost cestovat k zákazníkům a využití 
AJ 

 Široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů 
dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, 
dojíždění, stravování, 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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