
 

 

PROCESNÍ INŽENÝR – SLÉVÁRNA 

JTEKT Czech Republic s.r.o., závod Pardubice je součástí celosvětového koncernu JTEKT Group s přibližně      
150 pobočkami a centrálou v japonské Kariya. Působí ve zhruba 30 zemích světa a zaměstnává 50 000 
zaměstnanců. JTEKT se zabývá výrobou řízení, ložisek, dílů do převodovek a výrobou dalších automobilových 
komponent. Historie společnosti sahá až do roku 1921 a díky tomu je JTEKT na špici vývoje a dlouhodobě 
spolupracuje s významnými automobilovými společnostmi. Závod v Pardubicích se zabývá výrobou komponentů 
pro systémy řízení. Mezi klíčové výrobní procesy patří především tlakové lití hliníku, přesné obrábění 
mechanických komponentů, tepelné zpracování a montáž.   

Do našeho malého kolektivu v Pardubicích hledáme nového kolegu, který se s námi bude podílet na technickém 
rozvoji slévárny. Kromě předpokladů níže očekáváme také manuální zručnost, technické uvažování a snahu 
odhalit kořenovou příčinu problému. Hledáme člověka, kterého zaujme náš obor nad rámec běžných povinností. 
Bude mít snahu svěřeným úkolům komplexně porozumět a řešit je. 

Absolventům nabízíme možnost zaměstnání na HPP, pro vysokoškolské studenty nabízíme možnost placené 
stáže nebo dlouhodobé brigády s výhledem zaměstnání na HPP a zároveň praxe při studiu.  

Co bude hlavní náplní Vaší práce? 

 Nastavování procesu výrobních linek pro tlakové lití hliníku 
 Zavádění nových projektů do výroby 
 Zvyšování efektivity výrobních procesů 
 Denní užití industriálních principů -  Lean, Kaizen, Six sigma, … 
 Spolupráce na zavádění automatizace a Industry 4.0 
 Správa + tvorba výkresové dokumentace nástrojů, přípravků… 
 Vytváření dokumentace pro nové projekty 
 Komunikace + samostatné vedení svěřených akcí 

Předpoklady ideálního uchazeče: 

 vzdělání: VŠ/SŠ technického směru 
 orientace ve výkresové dokumentaci 
 znalost SolidWorks, AutoCAD 
 cizí jazyky: Aj – na komunikativní úrovni 
 šikovného absolventa si rádi zaučíme 

Vaše vlastnosti: 

 Hluboký zájem pracovat na své kariéře a smysl pro plnění pracovních povinností 
 Schopnost týmové i samostatné práce 
 Kreativita 

 

       JTEKT Czech Republic s.r.o., závod Pardubice vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 



Pokud splňujete výše uvedené, pak hledáme právě Vás! Co Vám nabídneme? 

 13. plat 
 Věrnostní bonusy až 50 000,- Kč 
 Náborový bonus 
 Bonus za doporučení kolegy/ kolegyně  
 5 dní zasloužené dovolené navíc 
 Služební telefon 
 Výhodné telefonní tarify 
 Příspěvek na penzijní připojištění až 3% z hrubé mzdy 
 Příspěvek na dopravu 
 Zajištění obědů přímo ve společnosti za pouhých 20,- Kč 
 Možnost dalšího vzdělávání 

 

Kontakt: 

JTEKT Czech Republic s.r.o., závod Pardubice 

Lucie Dostálová 

Tel.: +420 775 023 592, E-mail: lucie.dostalova@jtekt.eu 

Odkaz na webové stránky: JTEKT Czech Republic s. r. o., závod Pardubice (jtekt-pa.com) 
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