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Engel-Gematex je jednou 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:  

Zástupce vedoucího elektrooddělení   

Pozice zahrnuje: 

o zastupování vedoucího elektro-oddělení   

o podílení se na vývoji programů pro řízení našich strojů 

o podpora stávajících zákazníků – PLC řízení Mitsubishi   

o součinost s obchodním oddělením při přípravě řešení pro zákazníka 

o součinost s konstrukcí při přípravě projektu 

o administrativní agenda v rámci oddělení elektro 

- Zpracování nových objednávek: 

o úpravy stávajících nebo příprava nových elektrických schémat 

o kontrola a objednání elektromateriálu, výrobní štítky 

o plánování prací v rámci elektrooddělení 

o zadávání úkolů svým spolupracovníkům a průběžná kontrola průběhu 

elektroprací 

o výroba rozvaděčů a zapojování elektro 

o programování PLC/SPS včetně vizualizace (Mitsubishi, B&R, Siemens) 

o testování v podniku (v omezené míře) 

o instalace a oživení našich strojů u zákazníka (v zahraničí)  

o realizace případných úprav u zákazníka  

- časté služební cesty převážně v rámci Evropy 
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Předpoklady uchazeče: 

- ukončené studium v elektro-technickém oboru nebo vzdělání podobného 

zaměření  

- zkušenost v oboru elektro 

- znalost elektrických schémat 

- zájem o programování/automatizace řízení strojů a kompletních zařízení  

- komunikativní znalost německého nebo anglického jazyka 

- zájem o práci ve vašem oboru, zájem se učit a vzdělávat, co neumíte to vás 

naučíme 

Očekáváme:  

- dobré komunikační schopnosti, týmové dovednosti a orientaci na zákazníka 

- samostatnost a odpovědnost při řešení problémů, schopnost analytického 

myšlení 

- flexibilitu a ochotu služebně cestovat  

Nabízíme:  

• 5 týdnů dovolené 

• příspěvek na stravování 

• dlouhodobý pracovní poměr 

• zvyšování kvalifikace a profesní růst 

• firemní akce 

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 
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