
                                                                                                                                                             

BBC Bircher Automation · Tovární 2147 · 75301 Hranice · Czech Republic · Tel +420 581 650 011 · automation.bircher.com 

Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. · Zašovská 877 · CZ-757 01 Valašské Meziříčí 

Incorporated in Ostrava · Commercial Register C 24694 · VAT no. CZ26034671  

                                                                                                                                                                                                       

 

VÝZVA PRÁVĚ PRO VÁS! 

 

✓ Chcete se seznámit s nejnovějšími technologiemi v oblasti automatizace?  

✓ Chcete pracovat v perspektivní a stabilní firmě s možností osobního růstu?  

✓ Chcete získat výbornou příležitost, jak se dále vzdělávat?  

✓ Chcete pracovat v příjemném čistém prostředí?  

 

Naše společnost je součástí švýcarského koncernu BBC Group, jehož divize BBC Bircher 
Automation působí úspěšně na trhu průmyslové automatizace více než 60 let. V České republice 
jsme od roku 2001 a neustále se rozvíjíme a rosteme. V současné době rozšiřujeme náš tým o 
šikovné a schopné pracovníky/pracovnice na pozici: 
 

ELEKTROMECHANIK (m/ž) 
 
Čemu se u nás budete věnovat? 

• Vaší hlavní náplní bude montáž průmyslových rozvaděčů pro zákazníky z řad výrobců 
strojních zařízení z celého světa 
 
 

Co od Vás očekáváme? 
• Máte doklad o ukončeném vzdělání SŠ/SOU elektrotechnického zaměření 

• Elektrotechnika je Vaším koníčkem ☺ 

• Jste samostatná, zodpovědná, zručná osobnost, chcete na sobě dále pracovat a učit se 
nové věci 

• Všechno ostatní Vás naučíme 
 

Co bude Vaší výhodou? 
• Už jste pracovali v elektrotechnické výrobě  

• Rozumíte a umíte použít základní fráze a slovíčka v angličtině nebo němčině 
 

Je to výzva právě pro Vás?  
✓ Pokud ANO, jste to právě VY, koho hledáme 
✓ Budete důležitým členem našeho týmu 
✓ Za dobře odvedenou práci v požadované kvalitě Vás čeká odpovídající odměna a další 

benefit jako příspěvek na dojíždění nebo třeba obědy zdarma 
✓ Nabízíme Vám čisté, klidné a bezpečné pracovní prostředí v nové výrobní hale v max. 

dvousměnném provozu 
✓ Máme zájem na dlouhodobých stabilních vztazích se svými zaměstnanci 
✓ Přijít k nám je tak snadné - autobusové i vlakové nádraží je 10 minut pěšky od nás  

 
Takže čekáme Váš životopis na adrese: jobs@bircher.com  
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