
SCHÄFER - SUDEX s.r.o. Podolí 5, 58401 Ledeč nad Sázavou, Česká republika 
 
 

člen skupiny Schäfer Werke se sídlem v Ledči nad Sázavou, je předním světovým výrobcem 

nerezových sudů KEG, přepravních nerezových kontejnerů IBC a tlakových nádob, zejména pro 

potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl. Více informací naleznete na www.schaefer-

werke.cz 

Rosteme a do našeho týmu v Ledči nad Sázavou hledáme nové kolegy. Přidejte se k nám! 

 

Pracovná pozícia: Senior Designer 
Co vás čeká 

• samostatné technické kontruování v 3D SW - Autodesk Inventor, AutoCad mechanical 
• zpracování návrhů produktu a zlepšování, návrhy prototypů - IBC nerezové nádrže 

• úzká spolupráce s obchodním oddělením a technologií 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 
• min. 5-8 roků odpovídajících zkušeností v pozici konstuktéra, ideálně zakázková strojírenská 

výroba 

• profesionální znalost práce s 3D SW 

• Vysokoškolské vzdělání podmínkou - srojírenského, technického zaměření 

• proaktivní přístup, schopnost týmové spolupráce 

• velmi dobrá znalost AJ - komunikace se zahraničím na denní bázi, úroveň B2-C1 

• organizační dovednosti, schopnost nastavit si priority a pracovat samostatně 

• schopnost samostatného jednání se zákazníkem 

• zkušenosti s vedením projektového týmu 

Co vám můžeme nabídnout 

• samostatnou, odpovědnou a stabilní práci za mzdu odpovídající Vašim znalostem a 

dovednostem 

• pravidelnou valorizaci mzdy, půlroční a roční prémie až do výše 100% měsíční mzdy 

• práce s nejmodernější technologií a realizace zajímavého produktu 

• možnost seberealizace a dalšího vzdělávání, které maximálně podporujeme 

• možnost kariérního postupu 

• přátelské, moderní prostředí, dobrý a profesionální kolektiv 

• zajímavý systém benefitů včetně možnosti finanční podpory dojíždějí do zaměstnání 
• podporu relokace (možnost velmi nadstandardního firemního ubytování, zdarma po dobu 

adaptace) 

 
Informace o pozici 
Požadované vzdělání: Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou  

Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)  

Plat: 35 000 – 65 000 Kč/měsíc  

Benefity: Bonusy/prémie, Příspěvek na dovolenou, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 

týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Závodní stravování, Občerstvení na pracovišti, 13. plat, Možnost si 

napracovat hodiny, Dovolená více než 5 týdnů  

Zařazeno: Strojírenství, Technika a vývoj, Výroba a průmysl, Technolog ve strojírenství, Průmyslový 

designer, Konstruktér  

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek  

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva  

Kontakt:  SCHÄFER - SUDEX s.r.o., Jana Ogounová , JOgounova@schaefer-werke.cz 
 


