Děkan Fakulty strojní ZČU v Plzni
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
v Regionálním technologickém institutu – RTI

Technolog tváření / materiálový specialista
Pracovní náplň:
 Výzkum a vývoj nových technologií pro tváření;
 Posuzování materiálových charakteristik a jejich ovlivnění výrobními a technologickými postupy a operacemi;
 Prezentace výsledků na odborných konferencích;
 Řešení zakázek smluvních partnerů v oblasti tváření a materiálu;
 Vlastní výzkum v oblasti tváření a materiálů.
Požadujeme:
 Vysokoškolské vzdělání se specializací na materiálové vědy nebo technologie tváření;
 Znalost technologie tváření kovů;
 Dobrou znalost MS Office, schopnost samostatné tvorby technické dokumentace (technické podmínky,
materiálové normy, zprávy atd.)
 Zodpovědnost, samostatnost, flexibilitu;
 Ochotu cestovat do zahraničí;
 Zájem a ochotu učit se nové věci;
 Zkušenost se zadáváním a vyhodnocením materiálových zkoušek výhodou;
 Zkušenosti s tepelným zpracováním kovových materiálů, metalurgií apod. výhodou.
Nabízíme:
 Atraktivní práci v moderním výzkumném centru na národních i mezinárodních projektech;
 Nástup ihned nebo dle dohody;
 Pracovní úvazek 1,0;
 Platové ohodnocení odpovídající kvalifikaci a vykonávaným činnostem;
 5 - 6 týdnů dovolené;
 Práci vhodnou i pro studenty doktorského studia se zaměřením na obor tváření / materiálové vědy;
 Možnost dalšího profesního růstu, odborné vzdělávání a jazykové kurzy;
 Dotované stravování, ubytovací a sportovní zařízení.
Motivační dopis a strukturovaný životopis nám prosím zašlete do 01.09.2017 na adresu tomaskot@rti.zcu.cz
ve formátu Europass (viz. www.europass.cz/zivotopis) s předmětem zprávy „RTI – Technolog tváření“. V případě
dalších dotazů volejte na tel.: 377 638 709. Vybraní kandidáti budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. Odesláním životopisu uchazeč souhlasí se
zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely
zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Souhlas je
dán na dobu maximálně 1 roku a lze ho kdykoli písemně odvolat.

