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Nabídka číslo: 0622 
 

Technolog 

 
Baví vás tvorba technologických postupů a návodek? Čtení ve výkresové dokumentaci je pro vás hračka? 
Pak se přidejte k nám. Na pozici Technologa budete důležitým článkem našeho týmu a vaše práce 
významně přispěje k optimálnímu chodu naší výroby. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Technologická příprava výroby 
◼ Implementace změn v konstrukčních výkresech 
◼ Navrhování technologických změn ve výrobním procesu 
◼ Tvorba operačních návodek na díly zhotovené na CNC a NC strojích 
◼ Aktualizace návodek a technologických postupů 
◼ Podíl na tvorbě kontrolních návodek v souladu s KMS a OKŘ 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technické směru 
◼ Znalost práce s počítačem, MS Office 
◼ Technické myšlení – čtení z výkresové dokumentace 
◼ Ochotu učit se novým věcem 

Co u vás oceníme? 

◼ Chuť pracovat a pozitivní přístup k prováděným úkolům 
◼ Pečlivost a spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost při práci 
◼ Kreativní myšlení 
◼ Znalost anglického nebo německého jazyka 
◼ Řidičský průkaz sk. B 
◼ Práce je vhodná i pro absolventy 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Pestrou náplň práce, při které se budete seberealizovat a ukážete své technické znalosti. Aby se vám dobře 
pracovalo, dostanete od nás mobilní telefon a notebook. Pozveme vás na jazykové kurzy a na další 
odborná vzdělávání. Využít můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné 
ceny služeb a produktů u našich smluvních partnerů. Tři dny zdravotního volna a příspěvek na stravování je 
u nás samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Jablonec nad Nisou 

 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 725 503 266. 
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