
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.

Design Engineer

▪ Minimálně 3letá zkušenost s programováním v jazyce C,
MCU aplikace

▪ Výhodou je zkušenost v oblasti průmyslových
komunikačních protokolů

▪ Znalost anglického jazyka (středně pokročilý), Německý
jazyk výhodou

▪ Znalostměřících přístrojů a jejich použití

▪ Znalosti v oblasti analogové a digitální techniky

▪ Pokročilá znalost PC, instalace softwaru, znalost
vývojových nástrojů

▪ Samostatnost a spolehlivost

▪ Týmová spolupráce

Vaše úkoly Vaše kvalifikace
▪ Budete mít na starosti vývoj nových produktů, které

budete provázet od jejich zadání až po náběh sériové
výroby.

▪ Vaším denním chlebem bude vývoj či spolupráce na
vývoji firmwaru, hardwaru a softwarových aplikací.

▪ Budete pracovat v prostředí mezinárodní firmy a
budete mít možnost spolupracovat s kolegy z jiných
zemí.

▪ Naše produkty zahrnují jak výkonovou část a
analogové řídící obvody, tak i digitální řízení
s mikrokontroléry.

▪ Moderní vybavení a měřící technika je u nás
standardem.

▪ Seznámíte se s moderní výrobní technologií a budete
úzce spolupracovat při zavádění nových produktů do
výroby.

Jste pro nás důležití!

PULS CZ
Petra Pachmanová
+420 474 356 307

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 Petře Pachmanové
na e-mailovou adresu petra.pachmanova@pulspower.com V případě dotazů nás
neváhejte kontaktovat telefonicky: +420 474 356 307.

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:petra.pachmanova@pulspower.com

