TRAINEE – procesní
inženýrství
Trainee program je unikátní, flexibilní a individuálně zaměřený program pro absolventy
vysokých škol speciálního technického zaměření. Nabízí mimořádnou příležitost k získání
atraktivního pracovního uplatnění v silné a stabilní společnosti s rozsáhlými možnostmi
profesního růstu a dalšího vzdělávání.
ABB jednotka Rozvaděčů VN v lokalitě Brno, Vídeňská aktuálně otevírá Trainee program pro
kandidáty z oborů elektrotechnicky nebo procesního inženýrství.
Zapojte se do našeho Trainee programu, který je sestavován individuálně s ohledem na Vaše předcházející vzdělání a zkušenosti.
Co požadujeme:
• VŠ vzdělání elektrotechnického směru
• maximálně 2 roky praxe
• AJ na komunikativní úrovni
• analytické myšlení, komunikativnost, schopnost práce v týmu,
flexibilitu
• ochotu aplikovat teorii do praxe, dále se vzdělávat a rozvíjet
• ochotu cestovat
Co Vám Trainee program přinese:
• získání pracovních zkušeností a rozvoje svých odborných
znalostí v oboru
• možnost být po dobu 12 měsíců součástí ABB, sžít se s
kulturou firmy
• příležitost zúčastnit se odborných školení, seznámit se se
špičkovou technologií
• po absolvování programu se stanete trvalou součástí ABB a
budete dále rozvíjet svou kariéru
• zázemí silné mezinárodní společnosti, otevřenou firemní
kulturu podporující růst talentů
• práci s moderními technologiemi, rozvoj jazykových
dovedností s možností aktivního využití cizích jazyků
• spolupráci na mezinárodních projektech
• široké spektrum firemních benefitů (5 týdnů dovolené,
příspěvek na penzijní připojištění, stravování, pracovní doba 7,5
hodiny denně, pružný začátek a konec pracovní doby ad.)

Máte zájem se zapojit? Zašlete svůj životopis v českém nebo
anglickém jazyce na adresu abb.prace@cz.abb.com.
V předmětu uveďte kód Trainee (kód_LH).
Další volné pozice naleznete na www.abb.cz/kariera.
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte
souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v
personální databázi společnosti ABB a to výhradně za účelem
zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení,
nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední
světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky
a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově
dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a
infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací
společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace
a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce.
ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132
000 zaměstnanců. V České republice působíme v lokalitách
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Trutnov a Jablonec nad Nisou.
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