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Přijmeme pracovníky na pozici 3D konstruktér junior 

SW Solidworks/NX Unigraphics/Catia/AutoCad 

 
    

 

 

 

 

 

U nás se budeš muset pořád učit a zdokonalovat, ale také dostaneš možnost 
pracovat na ojedinělých projektech pro významné zákazníky v ČR i po celém 
světě. 

Projekty, na kterých se budeš podílet, uvidíš všude kolem sebe. Sedneš si do auta, ve 
kterém si modelovat nárazník, na zastávku přijede vlak, ve kterém si se podílel na 
vývoji podvozku a až ti nad hlavou poletí letadlo, vzpomeneš si na kus práce, kterou si 
odvedl na náběžné hraně křídla.  

Požadujeme:   

• úplné střední vzdělání technického směru 

• komunikativní znalost NJ nebo AJ 

• technické a logické myšlení 
• znalost SW Solidworks výhodou 
• zájem o v automobilový, letecký, strojírenský průmysl 
• ochotu učit ne novým věcem a stále se na sobě pracovat 
• flexibilitu 

Nabízíme Vám: 

• práci pro renomované zákazníky 

• možnost práce v zahraničí 
• individuální finanční ohodnocení 
• odborný i pracovní růst (pravidelná školení, semináře) 
• příjemné pracovní prostředí 
• firemní bonusy 

• pobočka Liberec 

Kontakt: Aneta Soudková, e-mail: soudkova@beko-plm.cz 

mailto:soudkova@beko-plm.cz
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Přijmeme pracovníky na pozici 2D výkresář  

 

 

 

 

 

 

 

 

U nás se budeš muset pořád učit a zdokonalovat, ale také dostaneš možnost 
pracovat na ojedinělých projektech pro významné zákazníky v ČR i po celém 
světě. 

Projekty, na kterých se budeš podílet, uvidíš všude kolem sebe. Sedneš si do auta, ve 
kterém si modelovat nárazník, na zastávku přijede vlak, ve kterém si se podílel na 
vývoji podvozku a až ti nad hlavou poletí letadlo, vzpomeneš si na kus práce, kterou si 
odvedl na náběžné hraně křídla.  

Požadujeme:   

• úplné střední vzdělání technického směru,  
• komunikativní znalost NJ nebo AJ  
• znalost výkresové dokumentace výhodou 

• technické a logické myšlení 
• zájem o v automobilový, letecký, strojírenský průmysl 
• ochotu učit ne novým věcem a stále se na sobě pracovat 
• flexibilitu 

Nabízíme Vám: 

• práci pro renomované zákazníky 

• možnost práce v zahraničí 
• individuální finanční ohodnocení 
• odborný i pracovní růst (pravidelná školení, semináře) 
• příjemné pracovní prostředí 
• firemní bonusy 

• pobočka Liberec 

  Kontakt: Aneta Soudková, e-mail: soudkova@beko-plm.cz 

mailto:soudkova@beko-plm.cz

