Heliocentris
The team at Heliocentris Academia International GmbH range back to its initiation in 1995, when the first
educational products for teaching hydrogen and fuel cells were ever created.
The product portfolio today covers different types of renewable energies, energy storage solutions and
full energy management systems. Our services include clients’ needs analysis, customized proposals,
production, shipping, installation, training and rigorous after sales service. Since February 2017
Heliocentris Academia became a part of Horizon Educational Group and is nowadays leveraging on a
worldwide network of partners specialized in advisory of education and technical training solutions.
To further grow and stabilize our business, we are looking for a highly motived production worker helping
to set up a new production facility close to our head office in Prague and running production and material
handling after relocation from Berlin to Prague.
Production Process Engineer / Výrobní procesní inžernýr or Production Technician
Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•

SOU/SŠ vzdělání elektrotechnického směru
Praxi na pozici min. 2 roky
Dobře znalosti se v technické dokumentaci
Znalost AJ na komunikativní úrovni
manuální zručnost a fyzickou zdatnost
Znalost práce s PC
řidičský průkaz

Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Montáž a instalace elektrorozvodů
Podílet se na realizaci technických zlepšení výrobních zařízení na svěřeném úseku
kontrola kvality komponentů a výrobků a dodržování pravidel systému řízení jakosti
realizace školení ve spolupráci s dalšími členy malého týmu
zodpovědnost za nastavení pravidel a dodržování všech platných norem a standardů ve výše
uvedených oblastech, včetně vedení příslušné dokumentace
tvorba technologických a výrobních postupů, normování času
návrhy na optimalizaci výrobních procesů, kontrola kvality a specifikace materiálů

Rádi Vám nabídneme:
•
•
•
•
•
•
•

Práci na hlavní pracovní poměr
Práce ve stabilní malé mezinárodní společnosti
Bonusy/prémie, sleva na firemní výrobky/ flexibilní začátek/konec pracovní doby, firemní akce
Praha 8
Na dobu neurčitou
stravenky v hodnotě 100 Kč,
dovolená - 25 dní za rok

Products and Production type;
Production of metal hydride storage and assembly of electro-mechanical products for didactic purposes,
used in technical schools & universities all around the world.

