Linde Material Handling země je dceřinou společností Material Handling GmbH (s.r.o.), člena skupiny KION
Group, která patří k nejpřednějším světovým výrobcům zdvižných vozíků a skladištních vozíků, jakož i
poskytovatelům služeb a řešení v oblasti intralogistiky. S distribuční a servisní sítí ve více než 100 zemích je
tato společnost zastoupena ve všech klíčových regionech po celém světě. V roce 2017 provozní jednotka
Linde MH pro oblast EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika) vytvořila obrat přibližně 3,1 miliard eur a
zaměstnala kolem 11.000 lidí. Celosvětově bylo v roce 2017 prodáno více než 124.000 dopravních zařízení
značky Linde.
Abychom posílili svůj tým, hledáme:

Commissioning Engineer (AGV) - technik pro uvádění
automatizovaných vozidel do provozu
NÁPLŇ PRÁCE:










Plánování a provádění interních a externích homologací během instalace a uvádění do provozu
bezobslužných systémů
Provádění instalace systémů u zákazníka
Nastavování směrovačů a parametrů (parametry, komunikace)
Testování a ověřování celkového řešení a vystavování prohlášení o shodě
Hlášení o postupu projektu projektovému manažerovi
Provádění školení v prostorách koncového zákazníka
Podpora servisní organizaci v technických problémech v terénu - na místě, telefonicky nebo
prostřednictvím diagnostiky na dálku
Hlavní kontaktní osoba pro všechny technické a servisní otázky týkající se robotických produktů /
systémů bezobslužných strojů Linde
Provádění a vyhodnocování analýz poškození na místě a v prostorách zákazníka, jakož i koordinace
možných příčin závady s našimi spolupracujícími partnery a nejrychlejší možné vyřešení problému

POŽADOVANÁ KVALIFIKACE:








Vysokoškolské vzdělání (bakalářský nebo magisterský titul v oboru mechatronika, robotika nebo
elektroinženýrství) nebo elektrotechnické vyškolení s dodatečnou kvalifikací (certifikovaný technik) a
několik let praxe v oblasti uvádění do provozu
Znalost projektového managementu komplexních průmyslových projektů (průmyslová robotika,
automobilový průmysl, letecký průmysl)
Znalost programování softwaru (C, C++, Matlab), struktur sítí IT a operačního systému Linux výhodou
Silné komunikační dovednosti
Velmi dobré ovládání anglického a slovanského jazyka slovem i písmem a ideálně znalost německého a
francouzského jazyka
Velmi vysoká ochota cestovat (80 %) se zaměřením na země, Evropu, ale také Střední východ a Afriku
(EMEA)
Ochota být vyslán pracovat mimo svou domovskou zemi na dobu 3 týdnů několikrát v
průběhu roku

NABÍZÍME:








po dobu pobytu v České republice je možný částečný home office
možnost využití služebního vozidla i k soukromým účelům
vynikající zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, flexipasy, firemní akce, ...)
atraktivní mzdové struktury (vč. ročního bonusu a příspěvků na dovolenou a Vánoce)
pozici se značnou volností pro individuální kreativitu
zajímavé a interdisciplinárně bohaté pracovní výzvy
všestrannou podporu prostřednictvím mezinárodního kolegiálního týmu
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