
Jsme globální firma, která se zabývá výrobou pulsních napájecích zdrojů. Úkolem našeho závodu

v Chomutově je být technickým a technologickým centrem pro celou skupinu, zabezpečovat

inovační rozvoj ve výrobě a neustále zefektivňovat celý proces výroby s velkou orientací na

automatizaci a robotizaci výrobních procesů.

Application Consultant SAP - MES (muž/žena)

▪ SŠ vzdělání (VŠ výhodou)

▪ 3-5 let zkušeností s implementací a provozem
systémů MES (výhodou SAP ME)

▪ Zkušenost s integrací výrobních zařízení (výhodou
integrační platforma SAP MII)

▪ Znalost programování ideálně v Java

▪ AJ na komunikativní úrovni, NJ výhodou

Vaše úkoly Vaše kvalifikace
▪ Implementace a správa globálního systému SAP

MES ve spolupráci s centrálou

▪ Implementace změn a programování aplikací s
nízkou složitostí mezi rozhraním výrobních
zařízení a SAP MES.

▪ Vedení a účast v globálních projektech
implementace a zlepšování SAP MES spočívající v
podpoře 2. úrovně systému PULS MES SAP MES.

▪ Odpovědnost za softwarovou a technickou
integraci výrobních zařízení do SAP MES

▪ Optimalizace procesů SAP MES.

▪ Přímý kontakt pro konzultanty a externí partnery
SAP S/4 Hana

▪ Školení klíčových uživatelů a procesních manažerů

▪ Tvorba a aktualizace IT dokumentace

Jste pro nás důležití!

PULS CZ
Adéla Vlasáková

+420 474 356 107
Chomutov

www.pulspower.com

Hledáme pracovníky se správným know how pro náš závod v Chomutově (Česká republika).

Úspěchu můžeme dosáhnout pouze s našimi kreativními a týmově orientovanými
zaměstnanci. Je pro nás důležité, aby se talentovaní a zkušení odborníci cítili ve
společnosti PULS jako doma. Jako společnost řízená majitelem nabízíme krátké
rozhodovací procesy a dbáme na to, aby tato rozhodnutí byla udržitelná uvnitř i navenek.
Zaujala vás práce v takto zajímavé společnosti? Jestliže jste odpověděli „ano“, potom je
PULS tou správnou firmou pro vás!

Těšíme se na Váš životopis v české a anglické verzi, který pošlete paní Adéle Vlasákové na
e-mailovou adresu adela.vlasakova@pulspower.com V případě dotazů nás neváhejte
kontaktovat telefonicky: +420 474 356 107.

PRO VAŠI KARIÉRU  

Co nabízíme
▪ Roční odměna

▪ Cafeterie – až 6.000 bodů/rok (kultura,
vzdělávání, sport, dovolená, zdraví)

▪ příspěvek na životní pojištění

▪ osobní placené volno - dle odpracovaných let

▪ teplá jídla na pracovišti

mailto:adela.vlasakova@pulspower.com

