UNIS, a. s., JUNDROVSKÁ 33, 624 00 BRNO

Společnost UNIS, a.s.
Divize Letecká a pokročilého řízení hledá nové zaměstnance/spolupracovníky na pozici:

Projektový manažer/ vedoucí týmu zakázky pro divizi Letecká a pokročilého
řízení
Divize letecká a pokročilého řízení provádí výzkum, vývoj, testování a výrobu speciální elektroniky pro
kritické řídicí aplikace v letectví, průmyslu a pro speciální nástavby automobilů. Služby divize jsou primárně
zaměřeny na analýzu zákaznických požadavků, návrh architektury systému, design elektrických obvodů, SW
design, výrobu prototypů, testování, certifikační aktivity a zavedení sériové výroby.
Náplň práce:
· Příprava technické části smlouvy se zákazníkem.
· Spolupráce při tvorbě finančního plánu zakázky.
· Vytvoření projektového týmu a koordinace jeho činnosti.
· Definice cílů a úkolů jednotlivých členů projektového týmu.
· Odpovědnost za realizaci zakázky v daném rozpočtu, čase a kvalitě.
· Zpracování pravidelných reportů o stavu projektu a plnění cílů.
· Komunikace se zákazníkem v průběhu projektu.
Požadujeme:
· Vysokoškolské vzdělání technického směru (elektro výhodou).
· Základní ekonomicko-obchodní znalosti.
· Aktivní znalost anglického jazyka (ruština výhodou).
· Znalost MS Office.
· Velmi dobré komunikační schopnosti.
· Pozitivní myšlení, vysoké pracovní nasazení.
· Spolehlivost, odpovědnost, zájem o zvyšování vlastní odborné kvalifikace.
· Schopnost týmové práce.
· Aktivní přístup, potřeba sebevzdělávání.
· Praxe v produktovém vývoji nebo projektové organizaci vítána.
· Předchozí zkušenost s projektovým řízením v oblasti letectví výhodou.
Nabízíme:
· Práci na zajímavých projektech v oblasti letectví s přímou interakcí na finalisty.
· Spolupráce na vývoji řídicích systémů pro turbínové (jet-, prop-, shaft-) motory.
· Spolupráce na vývoji řídicích jednotek pro palivová a olejová čerpadla.
· Účast na testech u zákazníka.
· Kontinuální profesní růst a uplatňování inovačních a tvůrčích osobních aktivit.
· Perspektivní a dlouhodobá práce na špičkovém vývojovém projektu na mezinárodní úrovni.
· Pružná pracovní doba, motivační systém odměňování.
· Zajištění zvyšování úrovně jazykových dovedností.
· Standardní pracovní podmínky, zajímavá a zodpovědná náplň práce a zázemí silné a respektované
společnosti www.unis.cz.
· Místo pracoviště v Brně s dobrou dopravní dostupností.
· Stravování v místě pracoviště.
Nástup: nejlépe ihned, podle Vašich možností a na základě domluvy.
Kontaktní osoba:
Ivana Jarošová
Tel.: +420 541 515 540
E-mail: ijarosova@unis.cz
www.unis.cz
www.unis-daac.cz

