U in-techu vyvíjíme automobilovou elektroniku a software pro industry 4.0 a
kolejová vozidla. Vyvíjíme budoucnost!

Přidáš se k nám?
O nás
in-tech vyvíjí a testuje auta
budoucnosti. Naše oblast specializace – elektronika v automobilu.
Našich
850
zaměstnanců
na
pobočkách v Německu, v USA, Číně a
nově také v České republice pracuje
na autech zítřka.
Hledáme motivované kolegy a
nadšence pro automobilový průmysl!
Nabízíme různorodou práci z oblasti
vývoje automobilové elektroniky a
integrace systémů, analýzy chyb,
testování apod.

Dokážeš si představit svoji kariéru v rychle se rozvíjejícím automobilovém
průmyslu? Tak to jsi u nás správně!
Pro naše pobočky v Mladé Boleslavi a Praze hledáme nové kolegy na pozice

Softwarový inženýr
Testovací inženýr
Absolventy u nás nehodíme do studené vody. V našem zaškolovacím
programu získáš teoretický i praktický přehled o všem potřebném.
Tvým úkolem bude testování automobilové elektroniky na testovací
platformě HiL či přímo na vozidlech nové generace. Bližší informace o náplni
práce se dozvíš na našich stránkách u jednotlivých pozic.
Že zatím nevíš, co by tě nejvíce zajímalo? Nevadí! Ozvi se nám, domluvíme si
schůzku a společně najdeme řešení odpovídající Tvým zájmům a znalostem.

Kontakt

Co od Tebe očekáváme:

in-tech Automotive Engineering s.r.o.
Paříkova 910/11a
190 00 Praha 9 – Vysočany

Ukončené studium v oblasti dopravního inženýrství, informatiky,
elektrotechniky, autoelektroniky apod. (Bc./Ing.)
Komunikativní znalost anglického nebo německého jazyka
Výhodou, ne však podmínkou je znalost automobilových sběrnic a první
zkušenosti s testováním SW či automobilové elektroniky
Nadšení pro automobilový průmysl, motivace, chuť se učit

Kateřina Beranová
katerina.beranova@in-techautomotive.cz
Tel: 228 880 888
www.in-tech-automotive.cz
facebook.com/intechautomotivecz

Lokality:
Mladá Boleslav, Praha

Nabízíme
Na začátku se Tě ujme jeden z kolegů a vše Ti do detailů vysvětlí a ukáže tak,
aby jsi vše brzy zvládal/a samostatně
Firemní kultura je pro nás důležitá a pečlivě se o ni staráme – výsledkem je
sehraný tým, který si dobře rozumí
Protože jsme v ČR teprve krátce, máš jedinečnou šanci být u všeho od začátku
Také by se ti mohlo líbit 25 dní dovolené a smlouva na dobu neurčitou od
prvního okamžiku
Můžeš se těšit na jazykové kurzy, stravenky, dobroty na pracovišti, pravidelné
teambuildingy atd.

Všechny aktuální pozice a bližší informace najdeš na
jobs.in-tech-automotive.cz

