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ATC Automotive Technics Czech s.r.o. 
Na Radouči 1458 
293 01 Mladá Boleslav 
Česká Republika 
 
Jsme česká společnost se specializací na zpracování převážně technické dokumentace, 
vypracování technických návrhů až po projektový management a překlady. Našimi zákazníky jsou 
automobilové koncerny (např. ŠKODA AUTO a.s., VW AG). Díky vysoké kvalitě našich služeb 
patříme v našem oboru mezi lídry na trhu. Do našeho týmu v Mladé Boleslavi hledáme nového 
kolegu/kolegyni na pozici: 
 

 
Specialista tvorby servisních a garančních paketů 

Co bude náplní Vaší práce: 
 

• Samostatné sestavování servisních a garančních paketů pro celosvětovou servisní sít‘ 
VW, Audi, SEAT 

• Vyhledávání jednotlivých dílů, pracovních pozic a technologických postupů v online 
katalozích a jejich vkládání do jednotlivých paketů  

• Ověřování správnosti vložených dat.  
• Komunikace se servisními partnery VW, Audi, SEAT 

 
Co od Vás požadujeme: 
 

• SŠ technické vzdělání 
• Technické a logické myšlení 
• Základní zkušenosti práce s daty 
• Zkušenosti v oblasti automotive výhodou, ne podmínkou 
• Základní znalosti AJ / NJ výhodou 
• Schopnost pracovat v týmu 
• Pečlivost 
• Proaktivní a zodpovědný přístup k práci 
• Časovou flexibilitu 

 
Co Vám nabízíme: 
 

• Odpovídající platové ohodnocení  
• Řadu firemních benefitů  
• Skvěle fungující vzdělaný kolektiv 
• Technicky zaměřená školení a kurzy 
• Práci v příjemném kolektivu 
• Odborné zaučení 

 
 
Pokud Vás nabízená pozice oslovila, zašlete nám prosím svůj životopis. Můžete nás kontaktovat 
rovněž telefonicky .Těšíme se na Vás! 
 
Petra Barthová 
barthova.petra@atc-cz.eu 
+420 602 975 291 
+420 326 329 500 
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