ZETA group with its more than 300 employees is the leading provider of process technology for
Biopharmaceutical applications. The plant construction company with its headquarter in Lieboch,
AUSTRIA is supplying many of the major pharmaceutical companies with individually designed
plants. Our success is based on our qualified and highly motivated employees. In terms of our
HR-slogan: In search for excellence for our subsidiary in Moravany (CZ) we are looking for a

Mechanical engineering – Junior
Primary Duties and Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2D construction of P&ID’s and General arrangements
3D construction of piping and frameworks and preparing of the fabrication drawings and
Isometrics
responsibility for the compliance of the standards and legal provisions with regard to the
projects
creation of component-specifications
core team member in different projects, coordination of the project-tasks and the team
members within the department Mechanical Engineering
adherence to the project budget targets
support of Department Manager with regard to the development of new standards and SOP’s
technical support of the project managers
interface function within the Departments Mechanical Engineering, SCM & Facility
Management, Production and Automation

Your profile:
•
•
•
•
•
•
•

established technical education in the field of Mechanical Engineering (completed)
profound knowledge in CAD (ACAD 3D, Cadison or similar)
excellent knowledge in MS Office
fluent in English (B2)
highly developed spatial sense and accuracy
advanced level of motivation, efficiency and commitment
a creative way of problem solving

We offer you:
•
•
•

the challenge, to enrich our interesting and varying projects with your knowledge and
dedication, the integration into a dynamic Team of qualified Employees
the opportunity to participate in an emerging company
flexible working hours

We are looking forward to getting your application:
ZETA CZ, s.r.o.
Modricka 66, 66448 Moravany u Brna
00420 724 064 228, Email maria.trummer@zeta.com, www.zeta.com

Firma ZETA s více než 300 zaměstnanci je popředním poskytovatelem technologických procesů pro
Biofarmaceutický průmysl. Výrobní společnost s centrálou v Rakouskem Liebochu je dodavatelem
individuálně navržených výrobních linek pro mnohé velké farmaceutické společností. Náš úspěch je
založen na našich kvalifikovaných a vysoce motivovaných zaměstnancích. Pro naši pobočku v
Moravanech (CZ) momentálně hledáme

Konstruktér – Junior
Primární povinností a odpovědností
•
•
•
•
•
•
•
•

2D konstrukce P & ID a obecné úpravy
3D konstrukce potrubí a rámů a přípravy výrobních výkresů a izometrií
odpovědnost za dodržování norem a právních předpisů souvisejících s projekty,
vytváření specifikaci komponentu
člen jádra týmu v různých projektech, koordinace projektových úkolů mezi členy
týmu v rámci oddělení konstruktéru
dodržování rozpočtových cílů projektu
podpora vedoucího oddělení s ohledem na vývoj nových norem a SOP
technická podpora projektového manažera
spolupráce v rámci odboru ME, SCM a facility managementu, výroby a automatizace

Váš profil:
•
•
•
•
•
•
•

ukončené odborné vzdělání v oboru strojírenství
hluboké znalosti v oblasti CAD (3D Cadison ACAD nebo podobně)
výborná znalost MS Office
znalost angličtiny (B2)
vysoce rozvinutá prostorová orientace
motivace, odpovědnost, efektivnost
kreativní způsob řešení problémů

Nabízíme Vám:
•
•
•
•

výzva obohatit naše zajímavé projekty a možnost růst s námi v prosperující firmě
integrace do dynamického mezinárodního týmu kvalifikovaných zaměstnanců
možnost účastnit se budováni nově vznikající firmy
Flexibilní pracovní doba

Těšíme se na Váš zájem:
ZETA CZ, s.r.o.
Modřická 66, 66448 Moravany u Brna
00420 724 064 228, Email: maria.trummer@zeta.com, www.zeta.com

