
Specialista automatizace a digitalizace 

Kdo jsme? 

INTEMAC je výzkumné a inovační centrum, ve kterém se dlouhodobě specializujeme na vývoj, 

digitalizaci a implementaci pokročilých výrobních technologií, včetně automatizace procesů 

výrobních firem. Naší vizí je i nadále inspirovat, podporovat a popularizovat nové trendy, 

pokročilé technologie a nástroje pro digitalizaci a automatizaci, kdy si klademe za cíl 

podporovat firmy při vývoji, formování, inovaci a propojování moderních technologií a jejich 

zavádění do výroby. Proto hledáme do našeho týmu posilu, která se zajímá a pomůže nám 

propojovat moderní technologie s dalšími výzvami a řešením úloh v oblasti automatizace a 

digitalizace. 

Koho hledáme? 

Rád/a pracuješ v týmu, nekoukáš jenom na svou práci, ale spolupracuješ s ostatními 

na společném cíli? Zajímáš se o produkt a úkol, na kterém pracuješ a chceš aktivně přinášet 

nápady, jak ho zlepšovat? Baví tě nejenom programovat, ale také kombinovat, testovat, 

propojovat pokročilé technické řešení s SW aplikacemi a přicházet s novými nápady a podněty 

pro technický rozvoj v oblasti automatizace? Nespokojíš se s nejsnazší cestou k řešení, ale 

snažíš se najít tu optimální a nejlepší pro výsledek, a nejen vlastní pohodlí? Sleduješ 

technologické trendy a přemýšlíš, jak je využít v praxi? Rád/a se vzděláváš a sdílíš svoje 

znalosti s ostatními? Ano? Pak jsi to právě ty, koho hledáme. Jsme sice malá firma, ale o to 

větší uplatnění najde tvoje originalita, kdy dostaneš velkou míru individuální tvořivosti a 

samostatnosti, za což očekáváme zodpovědnost a dodržování dohod.  

 

Co bys měl/a nabídnout? 

• Středně až pokročilou znalost automatizační techniky 

• Znalost programování PLC a komunikačních protokolů (Profibus, OPC-UA, 

Ethernet, …) 



• Znalost programovacího jazyka C, Java a dalších je výhodou 

• Zkušenost se zaváděním digitalizace do výrobních procesů 

• Ochotu učit se nové technické dovednosti, programovací jazyky, pokročilé 

flexibilní výrobní systémy, programovat mobilní aplikace 

 

Co nabízíme my? 

• Jednoznačně chceme dlouhodobou spolupráci. Ať už formou plného či zkráceného 

pracovního úvazku 

• Prostor pro vlastní rozvoj a profesní růst, možnost rozvíjet svoje nápady a myšlenky v 

technicky atraktivním prostředí, naplněném vývojem, propojováním výrobních zařízení, 

za pomoci automatizačních nástrojů, nebo vlastním zapojením do inovací a 

optimalizací aplikačních SW nástrojů. 

• Různorodou práci na zajímavých projektech a spolupráci se špičkovými odborníky. 

• Kontakt s nejnovějšími technologiemi a inovacemi 

 

Pokud se dohodneme na spolupráci, můžeš se těšit na: 

• Prima kolektiv  

• 5 týdnů dovolené (po třech letech 6 týdnů) 

• 3 Sick Days pro případ, že se právě necítíš úplně fit 

• Stravenky 

• Káva na pracovišti je zcela zdarma 

• Služební mobilní telefon a PC i k soukromému použití jsou samozřejmostí 

• Příspěvek na angličtinu, ať už se vzděláváš přímo u nás ve firmě nebo si najdeš 

externí jazykovou výuku 

• Příspěvek na penzijní připojištění 
 

 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte poslat svůj strukturovaný životopis na e-mail: 

gernesova@intemac.cz 
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