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Co takhle projektovat výtahy v úsp ěšné české firm ě? 
Naše firma LIFT COMPONENTS s.r.o. – výrobce výtah ů je českou firmou, 

špičkou ve svém oboru a hledá  do týmu technicky zaměřeného člověka na pozici: 

Projektanta, konstruktéra výtah ů 
Koho hledáme? 

• Pracovitého člověka, u kterého oceníme technické myšlení, systematičnost, tvořivost a pečlivost  
• Umí plnit úkoly samostatně a sám přichází s nápady na zlepšení 

• Spolehlivého člověka, který dokáže dobře spolupracovat v týmu a nebojí se převzít zodpovědnost za 

vykonanou práci 

Jaké budou Vaše úkoly? 

• Návrhy a zpracování technické dokumentace výtahů 
• Technická podpora obchodnímu oddělení 

• Konstrukční návrhy výtahových komponentů  

• Zpracování výrobní výkresové dokumentace 

Co pro tuto pozici pot řebujete? 

• SŠ, VŠ vzdělání technického směru (nejlépe SPŠ strojní), vztah k technologiím 
• Znalost práce v AutoCad 2D + znalost práce ve 3D Creo Parametric – výhodou  

• Dobré komunikační schopnosti a smysl pro týmovou spolupráci 

• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič + ochota cestovat v rámci ČR a SR 

• Znalost AJ - výhodou 

Nabízíme: 

• Sjednání pracovní smlouvy přímo se zaměstnavatelem 
• Příspěvek na dopravu a 5 dní dovolené navíc 

• Být součásti úspěšné firmy a podílet se na jejím a svém úspěchu 
  

Pokud si v ěříte, zastavte se za námi  a udělejte si obrázek o nás. Možná svoji 
budoucnost (pracovní) budeme tvořit společně. 

 Podívejte se t řeba, jak se u nás pracuje: http://www.lift-components.cz/kariera-na-lc.html  

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš motiva ční dopis a životopis. 

K žádosti o práci u nás pot řebujeme doložit: 

• Motivační dopis (proč u nás chcete pracovat a proč bychom měli vybrat právě Vás) 
• Profesní životopis  

• Maturitní vysvědčení a jiná osvědčení, či doporučení 

To vše zasílejte na e-mail na: hr.asistent@liftcomponents.cz 
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Zasláním Vašeho životopisu společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi 

společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 

 

 

 

 

 

 

 


