
V případě zájmu o zaměstnání ve Valeo možnost setkání s manažery jednotlivých oddělení a zástupci HR týmu.

Akce se koná dne 18. 6. 2015 od 9.00 do 15.00 h

Valeo je předním dodavatelem systémů a komponent pro světové 
automobilky jako jsou BMW, Audi, Ford a další. S rozmachem 
technologií pro automobilový průmysl rozšiřujeme v R&D v Praze 
svůj tým inženýrů. Do konce roku 2019 očekáváme, že se 

technické a vývojové centrum rozroste ze současného počtu 150 
zaměstnanců na více než 400. Nabízíme vám ideální prostředí pro 
rozjezd nebo rozvoj vaší kariéry, příležitost pracovat na náročných 
projektech v mezinárodních týmech s globálním zázemím.

ZAJÍMAJÍ VÁS AUTOMOBILY BUDOUCNOSTI?

CHCETE SE PODÍLET NA JEJICH VÝVOJI?

navštivte náš TECH OPEN DAY
na TEST TRACKU v Milovicích.

Končíte školu, rozhlížíte se po práci,
která vás bude naplňovat a kde

využijete vaše znalosti a schopnosti,
baví vás vývoj SW nebo HW, chcete

pracovat v multikulturním prostředí?

Nyní máte jedinečnou možnost podívat
se dne 18. 6. 2015 na největší TEST TRACK
v České republice, kde se tyto vozy
budoucnosti testují, seznámit se s procesem
vývoje systémů pro inteligentní vozy
od A až do Z, ale také poznat se s lidmi,
kteří pracují v R&D centru společnosti VALEO.

−→

Naši experti vám na konkrétních vozech představí, jak fungují jednotlivé systémy:

ULTRASONICKÉ 
SYSTÉMY:
návštěva mapovací 
stanice, kalibrace US čidel 
na náraznících, aplikace 
pro zákazníky, ukázky 
systému automatického 
parkování Park4U

RADAROVÉ 
SYSTÉMY:
testování systémů 
založených na radarech 
BL2 (multi beam radar 
generation 2) – Cross 
Traffic Alert

KAMEROVÉ 
SYSTÉMY:
ukázka auta osazeného 
systémem Sorround View 
(4× kamera)

FRONT SENSING/
ACTIVE SAFETY:
VW Passat CC se 
systémem AEB 
(Automatic Emergency 
Braking) což jsou 
systémy založené na 
principu laser scaneru.

−→ −→ −→ −→

Doprava je zajištěna tam i zpět busem, odjezd v 8.30 h od Valeo, Poděbradská 55/88, Praha 9-Hloubětín | Občerstvení je 
zajištěno po celý den | Naši techničtí experti a kolegové z oddělení HR zde budou jen pro vás a vaše dotazy | Vaše přihlášky 
posílejte na Tereza.Sejkorova@valeo.com, případné dotazy zodpovíme na tel.  +420 225 355 329. Těšíme se na vás. Valeo


