VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ZAMĚSTNANEC
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV, se sídlem Víta Nejedlého 691,
Dědice, 682 01 Vyškov, hledá vhodného kandidáta na pozici „Výzkumný a vývojový
zaměstnanec“ s výkonem pracovního zařazení ve Vyškově.
Náplň práce:













Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi
náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení úkolů zásadního
významu pro rozvoj společenských oblastí, odvětví nebo vědních oborů.
Samostatné tvůrčí řešení konstrukcí nových technických zařízení nebo výrobků
založených na funkčně nových principech, například prototypů nových strojů, zařízení
a modernizace technologického zařízení
Koordinace náročných konstrukčních prací v oblasti elektrotechniky při vývoji
speciálních zařízení, koncepční a metodická činnost v oblasti tvorby technické
dokumentace, změnového řízení, technických popisů, vývoje a ověřování nových
výrobků.
Koncepční činnost k rozvoji portfolia výrobků, samostatné řešení a realizace prací
u velmi závažných nebo složitých komplexních úkolů.
Řídící a koordinační činnost v přípravě a při řešení vývojových úkolů.
Metodické vedení v oblasti elektrotechnické projekce a konstrukce, kontrolní
a schvalovací činnost u výstupů elektrotechnické konstrukce.
Řízení, koordinace a vlastní řešení složitých projektů, jejichž předmětem je výzkum
a vývoj v oblasti rozvoje vojenské pozemní techniky a její logistické podpory.
Zpracovávání analytických, koncepčních a prognostických materiálů k rozvoji oborů,
které jsou v působnosti pracoviště.
Zpracovávání průvodní a provozní dokumentace, zpracování norem a ČOS.

Požadujeme:








VŠ vzdělání elektrotechnického směru – silnoproud, specializace elektrické pohony
Praxe na obdobné pozici – minimálně 3 roky
Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice - § 6 vyhl. 50/78 Sb.
Komunikativní znalost anglického jazyka.
Výborné organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti.
Komplexní, analytické myšlení.
Řidičský průkaz skupiny „B“.

Nabízíme:








Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pružnou pracovní dobu.
5 týdnů dovolené.
Příspěvky na stravování v areálu závodu.
Benefitní program.
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění.
Zázemí stabilní společnosti.

V případě zájmu prosím zašlete do 24. 5. 2019 Váš strukturovaný životopis a souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení na e-mailovou adresu:
rudolf.trnecka@vtusp.cz
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

