
 

 

 
Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov 

Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 

  PP vztah Míst Mzda Směnnost 

   
               PROJEKTANT/PROJEKTANTKA TESTOVACÍCH SYSTÉMŮ Vysokoškolské 

               Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři (21522) 

               PP plný Jednosměnný provoz 50000 - 65000 Kč 2 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA261444U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Spolupráce na koncepcích testovacích systémů, Specifikace technických požadavků na výrobce 
zkušebních zařízení, tvorba RFQ, Řízení projektů a koordinace dodavatelů zařízení z hlediska času, kvality, 
nákladů, Interní a externí komunikace o technických otázkách a řešeních, Zajištění "připravenosti k použití" 
zkušebního zařízení, Plná zodpovědnost za stroj od RFQ až po předání do sériového provozu, Organizace 
a provádění servisních zásahů 
 
Požadujeme - vysokoškolský diplom - elektrotechnika - Vyhláška 50/1978 Sb. §6 je nutností, znalost 
řídících systémů MS Office a výrobních linek (např. LABView, TestStand, Bussystemen), znalost 
testovacích systémů, znalost úrovně B2 AJ nebo NJ, řidičský průkaz - B - aktivní řidič (ochota cestovat) 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 

 
               PROJEKTANT/PROJEKTANTKA VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Inženýři elektronici projektanti, konstruktéři (21522) 

               PP plný Jednosměnný provoz 40000 - 60000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 
 CVA263720U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 
 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - SŠ vzdělání technického směru, zkušenosti v oboru industrializace specifických výrobních 
zařízení, znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni, vysoké pracovní nasazení, schopnost se prosadit, 
řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, ochota cestovat - zaškolení v Německu 
 
Náplň práce - spolupráce na konceptech specifických výrobních linek a zařízení, specifikace technických 
požadavků pro výrobce výrobního zařízení, podpora a spolupráce při výběru vhodného dodavatele 
zařízení, projektové řízení a koordinace dodavatele zařízení z hlediska termínu, kvality a nákladů, interní a 
externí komunikace o technických problémech a jejich řešeních, zajištění uvedení zařízení a výrobních 
linek do provozu, tvorba lokální technické dokumentace, organizace a provádění servisních zásahů a 
optimalizací, poskytování podpory po uvedení do sériové výroby 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               MECHANIK SEŘIZOVAČ ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

               PP plný Třísměnný provoz 25000 - 35000 Kč 3 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA266458U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - SŠ vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50/78 Sb. min §6 podmínkou), znalost práce na PC, 
práce v třísměnném provozu, řidičský průkaz B, praxe v oboru, časová flexibilita 
 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 
 
 

Poznámka: 

               MECHANIK SEŘIZOVAČ - ABSOLVENT/KA ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení (72335) 

               PP plný Třísměnný provoz 25000 - 35000 Kč 3 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA266459U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 
 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - SŠ vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50/78 Sb. min §5 podmínkou), znalost práce na PC, 
práce v třísměnném provozu, řidičský průkaz B, praxe v oboru, časová flexibilita, práce vhodná i pro 
absolventy 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 
 
 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               OBSLUHA STROJŮ VE VÝROBĚ Střední odborné (vyučen) 
               Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 

               PP plný Nepřetržitý provoz 23000 Kč 5 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA261258U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 
nebo volat každý pracovní den v době od 8:00 do 15:00hod. na tel. č.: 704 849 720 
 
Místo výkonu práce -  Osvobozená č.p. 780,  Klášterec nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplň - montážní práce v elektrotechnickém průmyslu, manipulace s materiálem a doplňování 
linky, obsluha výrobních strojů, práce spíše vhodná pro muže, práce ve směnném / nepřetržitém provozu 
 
Požadujeme - min. SOU vzdělání, manuální zručnost, časovou flexibilitu 
 
Nabízíme - 25 dní dovolené, motivační plat (13. a 14. plat), dotované stravování, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na penzijní připojištění 
 

Poznámka: 

               OPERÁTOR/OPERÁTORKA VÝROBY Střední odborné (vyučen) 
               Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení (82121) 

               PP plný Nepřetržitý provoz 20000 Kč 5 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA259199U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 

474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 
 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 

nebo volat každý pracovní den v době od 8:00 do 15:00hod. na tel. č.: 704 849 720 
 
Místo výkonu práce -  Osvobozená č.p. 780,  Klášterec nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplň - montážní práce v elektrotechnickém průmyslu, manipulace s materiálem a doplňování 
linky, obsluha výrobních strojů, práce spíše vhodná pro muže, práce ve směnném / nepřetržitém provozu 
 
Požadujeme - min. SOU vzdělání, manuální zručnost, časovou flexibilitu 
 
Nabízíme - 25 dní dovolené, motivační plat (13. a 14. plat), dotované stravování, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na penzijní připojištění 
 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               PLÁNOVAČ/PLÁNOVAČKA PROCESŮ ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví (33134) 

               PP plný Jednosměnný provoz 45000 - 60000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA261445U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Plánování výrobních procesů a technologií používaných ve výrobě, Zajištění komunikace mezi 
předsériovou a sériovou výrobou, Plánovaní kapacity, Komunikace se zákazníky, Tvorba kalkulací 
 
Požadujeme - VŠ/SŠ technického směru,  zkušenost z podobné pozice v automotive je výhodou, 
Anglický nebo německý jazyk - úroveň B2, znalost MS Office, řidičský průkaz - sk. B - aktivní řidič 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 

 
               REFERENT/REFERENTKA KVALITY VÝROBY ÚSO (vyučení s maturitou) 
               Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO) (33435) 

               PP plný Nepřetržitý provoz 25000 - 35000 Kč 4 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA260204U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 
 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: Igor.culek@zf.com 

nebo volat na tel. č: 727 884 604 v době PO - PA od 8,00 - 15,00 hod. a domluvit pohovor 
 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - SŠ vzdělání technického směru, znalost anglického nebo německého jazyka min.úroveň B1, 
znalost kvalitativních norem, řidičský průkaz sk. B,  znalost práce na PC (Windows, MS Office), velmi dobrá 
orientace ve výkresové dokumentaci, SAP zkušenost podmínkou 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               MES SPECIALISTA - SPECIALISTA VÝROBNÍHO IT ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Ostatní elektrotechnici a technici energetici (31139) 

               PP plný Jednosměnný provoz 50000 - 70000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA264560U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Náplň práce - poskytuje služby MES konzultanta a administruje systém, navrhuje systém, definuje 
požadavky na systém a vytváří integrační specifikace vč. zajištění nacenění, řízení projektů a koordinace 
dodavatelů zařízení, nasazení systému na výrobní linky, systém testování, případy užití, provedení 
funkčních a akceptačních testů, zajištění "připravenosti k použití", investigace a řešení problémů, servisní a 
změnový management, podpora zlepšování, interní a externí komunikace 
 
Požadujeme - zkušenosti s implementací MES programů a procesů (data, recepty, objednávky, trasování, 
propojenost, …), zákaznicky a servisně orientovaný, osobní odpovědnost, týmový hráč, schopnost 
pracovat s globálními týmy, znalost práce s SW systémy plánování pro výrobní procesy, propojení MES s 
ERP, znalost řídících a automatizačních systémů, SŠ nebo VŠ vzdělání v oblasti IT nebo automatizace, AJ 
znalost úrovně B2, NJ výhodou, řidičský průkaz sk. B 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   

 

 
               SKLADNÍK/SKLADNICE Nižší střední odborné 

               Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

               PP plný Nepřetržitý provoz 25000 Kč 5 

19.4.2021 - neurčito 
 CVA259200U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 
nebo volat v pracovní dny od 8:00 do 15:00hod. na tel. č.: 474 359 108 a domluvit pohovor. 
 
Místo výkonu práce -  Osvobozená č.p. 780, Klášterec nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplň - příjem a skladování materiálu, příprava materiálu pro výrobu, zásobování výrobní haly, 
příprava skladového zboží k expedici, obsluha skenerů (SAP systém),  řízení nízkozdvižných a 
vysokozdvižných vozíků, provádění inventur 
 
Požadujeme - min. SOU vzdělání, průkaz na VZV + praxe min. 2 roky, zkušenosti se systémem skladového 
hospodářství 
 
Nabízíme - 25 dní dovolené, motivační plat (13. a 14. plat), dotované stravování, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na penzijní připojištění 
 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               SKLADNÍK/SKLADNICE- ZÁSOBOVAČ/KA Nižší střední odborné 

               Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

               PP plný Nepřetržitý provoz 27000 Kč 5 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA261798U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 
nebo volat v pracovní dny od 8:00 do 15:00hod. na tel. č.: 474 359 108 a domluvit pohovor. 
 
Místo výkonu práce -  Osvobozená č.p. 780, Klášterec nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplň - příprava materiálů pro výrobu, zásobování výrobní haly,  obsluha skenerů (SAP systém), 
úzká spolupráce s výrobním úsekem 
 
Požadujeme - průkaz na VZV, zkušenosti se systémem skladového hospodářství, zkušenosti se systémem 
SAP výhodou, manuální zručnost, pečlivost, samostatnost 
 
Nabízíme - 25 dní dovolené, motivační plat (13. a 14. plat), dotované stravování, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na penzijní připojištění 
 

Poznámka: 

 
               SKLADNÍK/SKLADNICE- ZÁSOBOVAČ/KA ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

               PP plný Jednosměnný provoz 25000 - 35000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA264561U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Strnadová Nikola, tel: 
474 359 108, email: nikola.strnadova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email: nikola.strnadova@zf.com 
 
Místo výkonu práce -  Osvobozená č.p. 780, Klášterec nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplň - příprava materiálů pro výrobu, zásobování výrobní haly,  obsluha skenerů (SAP systém), 
úzká spolupráce s výrobním úsekem 
 
Požadujeme - zkušenosti se systémem skladového hospodářství, zkušenosti se systémem SAP výhodou, 
pPrůkaz na VZV , manuální zručnost, pečlivost, samostatnost 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 

 

   15. 4. 2021 Strana 8 



 

 

 

Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               SPECIALISTÉ ÚDRŽBY VÝROBY ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech (214) 

               PP plný Jednosměnný provoz 35000 - 50000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA263722U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - SŠ/VŠ technického směru; vyhláška číslo 50/1978; AJ/NJ na komunikativní úrovni; čtení a 
porozumění technické dokumentaci; technické myšlení; znalost MS Office; Řidičský průkaz sk. B - aktivní 
řidič 
 
Náplň práce - komplexní zajištění technologických kompetencí ve svěřené výrobě; zajištění převedení a 
vybudování výrobních linek; pravidelná kontrola (stroje, linky, nastavení); základní výrobní měsíční údržba 
a opravy; komunikace o závadách s dodavateli vybavení; participace na optimalizaci a zavádění nových 
výrobních procesů; denní práce s technickou dokumentací 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 

 
               INŽENÝR/INŽENÝRKA PLÁNOVÁNÍ KVALITY ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Technici elektronici kontroly kvality, laboranti (31145) 

               PP plný Jednosměnný provoz 50000 - 70000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA264559U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Náplň práce - zajištění denního chodu sériové kvality, podpora inženýra zákaznické a dodavatelské kvality, 
pomoc při řešení reklamací, zajištění dokumentace, mezičlánek mezi výrobou a inženýry zákaznické a 
dodavatelské kvality, koordinace měření, externí a interní komunikace 
 
Požadujeme - technická VŠ nebo SŠ se zaměřením elektro, německý nebo anglický jazyk - min B2, PC 
dovednosti (Windows, Office, SAP), zkušenost v QM project leading v automotive - nezbytné, s procesem 
zaměřeným na QM-systém, znalost IATF16949 nebo VDA 19.2, FMEA, časová flexibilita - cestování 
(Evropa, svět), řidičský průkaz - skupina B, aktivní řidič 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               

               TECHNIK/TECHNIČKA KVALITY ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Technici elektronici kontroly kvality, laboranti (31145) 

               PP plný Jednosměnný provoz 40000 - 55000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA261446U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - technická VŠ nebo SŠ se zaměřením elektro, Německý nebo anglický jazyk - min B2, PC 
dovednosti (Windows, Office, SAP), zkušenost v QM project leading v automotive - nezbytné, s procesem 
zaměřeným na QM-systém, znalost IATF16949 nebo VDA 19.2, FMEA, časová flexibilita - cestování 
(Evropa, svět), řidičský průkaz - skupina B, aktivní řidič 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 

 
               ELECTRONNICS ENGINEER ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

               PP plný Jednosměnný provoz 40000 - 55000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 
 CVA261443U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 
 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Požadujeme - technická VŠ nebo SŠ - elektro, německý nebo anglický jazyk - komunikační úroveň, PC 
dovednosti (Windows, Office, SAP), časová flexibilita - cestování, řidičský průkaz - skupina B, aktivní řidič 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               

               KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA PROTOTYPOVÉ VÝROBY ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

               PP plný Jednosměnný provoz 45000 - 55000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA260205U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 
 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Náplň práce - plánování a monitoring procesu prototypové výroby; projektové řízení a koordinace výroby z 
hlediska termínu, kvality a nákladů; tvorba harmonogramů v daných oblastech (elektronika, nákup, 
výroba..); kooperace s projektovým týmem; tvorba procesních plánů pro nastavení prototypové výroby; 
nákladový controlling; tvorba dokumentace 
 
Požadujeme - SŠ/VŠ vzdělání technického směru (mechanika/mechatronika); zkušenosti v oblasti 
projektového managementu; znalost AJ/NJ na komunikativní úrovni; dobrá znalost MS Office a MS Project 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               TECHNOLOG/TECHNOLOŽKA ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Technici technologové, normovači v ostatních průmyslových oborech (31193) 

               PP plný Jednosměnný provoz 35000 - 50000 Kč 1 

19.4.2021 - neurčito 

 CVA260201U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Culek Igor, tel: 727 884 

604, email: Igor.culek@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:   Igor.culek@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Náplň práce - zavádění nových technologií - podpora výroby, technická a procesní supervize; 
zodpovědnost za výrobní proces a technologie používané ve výrobě Power Electronics; technická podpora 
v průběhu implementace změn; přímá participace v předsériové fázi projektů; spolupráce s vývojovým 
týmem; spolupráce s dodavateli a ostatními útvary 
 
Požadujeme - VŠ vzdělání technického směru; zkušenosti na podobné pozici v oblasti Automotive; znalost 
AJ/NJ na komunikativní úrovni; dobrá znalost MS Office; Technické a analytické myšlení 
 
Nabízíme - 13. a 14. plat, týden dovolené navíc, nadstandardní zaměstnanecké benefity (dotované 
stravování, příspěvky na penzijní připojištění, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy) 

Poznámka: 
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Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Chomutov Nabídka volných míst, podle CZ-ISCO abecedně 
   Směnnost Mzda Míst PP vztah 

   
               SPECIALISTÉ LOGISTIKY ÚSO s maturitou (bez vyučení) 
               Úředníci ve výrobě (4322) 

               PP plný Jednosměnný provoz 40000 - 65000 Kč 4 

1.5.2021 - neurčito 

 CVA263721U Identifikace: ZF Electronics Klášterec s.r.o. 

Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51  Klášterec nad Ohří 1, Mašková Šárka, tel: 474 

316 322, email: sarka.maskova@zf.com 

 V případě zájmu zaslat strukturovaný životopis na email:  sarka.maskova@zf.com 

 
Místo výkonu práce -  Klášterec nad Ohří, Osvobozená č.p. 780, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 
 
Pracovní náplňn - zajišťování objednávek a dodávky materiálů od dodavatele, zajišťování a koordinace 
dodávky zboží k zákazníkovi, odesílání nepotřebného materiálu zpět dodavateli, zajišťování úpravy 
zakázkových a skladovaných množství, reklamace dodaných materiálů dle interních předpisů, zajišťování 
včasnosti dodávek a vychystání materiálů do výrobního procesu, zajišťování kompletnost a evidenci 
dodacích listů, zajišťování inventury materiálů 
 
Požadavek: plynulá komunikace v Srpštině (minimálně úroveň B2), 
 
Znalost následujících požadavků výhodou - znalost práce v SAP, plynulá komunikace AJ nebo NJ, řidičský 
púrůkaz - aktivní řidič, 
 
Nabízíme - 25 dní dovolené, motivační plat (13. a 14. plat), dotované stravování, příspěvek na dopravu, 
příspěvek na penzijní připojištění 
 

Poznámka: 
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