
Technik vývoje  

Kdo jsme? 

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

a implementaci pokročilých výrobních technologií a digitalizaci výrobních firem. Abychom 

mohli i nadále inspirovat a podporovat firmy při tvorbě moderních technologií a jejich zavádění 

do výroby, hledáme do našeho týmu posilu, která nám pomůže s vývojem nových řešení pro 

naše klienty. 

 

Koho hledáme? 

Do našeho týmu hledáme kolegu, který s námi bude sdílet vášeň pro automatizaci a robotizaci, 
kterou realizujeme v našem testbedu.  

Baví tě technika a její limity? Zvládáš alespoň základní MKP výpočty a pevnostní analýzy? 

Zajímáš se o 3D tisk a dokážeš k němu připravit podklad pro jeho tisk? Máš alespoň částečnou 

znalost automatizační techniky? Rád přiložíš ruku k dílu a zvládneš drobné dílenské činnosti 

v našem testbedu, spojené převážně s provozem naší automatické výrobní buňky a další 

strojní laboratorní techniky? Rád se vzděláváš a sdílíš svoje znalosti s ostatními? Pokud sis 

na uvedené otázky odpověděl kladně, pak jsi to právě ty, koho hledáme. Jsme malá firma, 

takže dostaneš velkou míru samostatnosti, ale na oplátku očekáváme zodpovědnost 

a dodržování dohod.  

Pozici přizpůsobíme jak absolventovi, tak zkušenému technikovi. 

 

Co bys měl nabídnout? 

• Znalost prostředí Autodesk Inventor, SolidWorks  

• Základní znalost MKP výpočtů, pevnostní analýzy 

• Zkušenost s přípravou a realizací 3D tisku  

• Technické myšlení 

• Ochotu učit se nové technické dovednosti 

• Základní zručnost v dílenském, laboratorním prostředí  

• Výhodou je znalost:  

o automatizační techniky 

o programování PLC  

o programů B&R Automation studio / Robot studio 

o Matlab 

  

Co nabízíme my? 
 

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

pracovního úvazku 



• Prostor pro vlastní inovace a nápady, ať už jde přímo o spolupráci na vývoji výrobních 

zařízení, automatizovaných nástrojů, nebo propojování aplikací 

• Různorodou práci na zajímavých projektech a spolupráci se špičkovými odborníky 

• Práci s novými a moderními technologiemi  

 

Pokud se dohodneme na spolupráci, můžeš se těšit na: 

 

• Zajímavou a rozmanitou práci v rodinné atmosféře a přátelském kolektivu 

• Nové moderní pracovní prostředí 

• 5 týdnů dovolené (po třech letech 6 týdnů) 

• Příspěvek na stravné formou stravenkového paušálu 

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

• 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 

• Pružnou pracovní dobu s možností homeoffice dle dohody 

 

Více info o nás najdeš na www.intemac.cz 

 

Pokud Tě naše nabídka zaujala, neváhej poslat svůj strukturovaný životopis na e-mail: 

gernesova@intemac.cz, tel.: +420 725 438 373 
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