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Engel-Gematex je jedna z vedoucích strojírenských firem se specializací na textilní 

průmysl. Zabýváme se vývojem strojů na zakázku pro vybavení prádelen: sušiče, sací 

systémy, dopravní pásy atd.  

Engel- Gematex reprezentuje již 30 let kvalitu, průkopnictví, odbornou kompetenci a 

řešení pro budoucnost v oboru prádelenství.  

K posílení našeho týmu v Sezemicích u Pardubic hledáme:  

Konstruktér/ka – obor strojírenství  

Pozice zahrnuje: 

o konstrukci strojů a zařízení v oblasti prádelenské techniky 

o přípravu tech. podkladů pro prodej a pro výrobu 

o úzkou spolupráci s ostatními odděleními podniku 

o telefonický i písemný kontakt se zákazníky 

Požadujeme následující předpoklady: 

o ukončené vysokoškolské případně středoškolské vzdělání 

o znalost práce v Autocad a Inventor 3D nutná 

o znalost němčiny nebo angličtiny výhodou 

o organizační schopnosti, spolehlivost a flexibilita 

o řidičský průkaz 

Očekáváme:  

o vysoké pracovní nasazení, cílevědomost, samostatnost 

o zralou osobnost s orientací na dosažené výsledky 

o schopnost pracovat jako součást kolektivu 

o technické myšlení 

o zájem o detailní teoretickou i praktickou znalost každého nabízeného produktu 

o schopnost systematické práce a její organizace 

o ochotu zúčastnit se veškerých výrobních procesů a montáží v rámci přípravy na  

výkon funkce 

Nabízíme:  

• 5 týdnů dovolené 

• příspěvek na stravování 

• dlouhodobý pracovní poměr 

• zvyšování kvalifikace a profesní růst 

• firemní akce 
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U nás naleznete pracovní prostředí, které vás osloví a nadchne. 

Umožníme vám podílet se na budoucnosti technologií prádelenského průmyslu,  

s možností seznámit se se zajímavými a neustále novými projekty. Při vysoké míře 

vašeho nasazení a snahy se prosadit umožňujeme pracovat v rámci mladého týmu za 

plné podpory celé společnosti.  

Zaujali jsme vás? Těšíme se na váš životopis a kontaktní informace. Diskrétnost je u 

nás samozřejmostí.  

Kontaktní osoba:  

Martin Krátký 

Tel: 775 931 587 / 466 989 470 

E-mail: martin.kratky@engel-gematex.com 

 


