
 

Vojenský technický ústav, s. p.,  
odštěpný závod VTÚPV, se sídlem ve Vyškově 

Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 
 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a hledáme do odštěpného 
závodu VTÚPV Vyškov vhodného uchazeče/uchazečku na pozici: 
 

Zkušební inženýr (EMC) 
Náplň práce 

 Zabezpečení zkoušek elektromagnetické kompatibility (dále jen EMC) v rámci akreditované 
zkušební laboratoře 

 Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti EMC 
 Řešení úkolů spojených s rozvojem a využitím nových poznatků a nových metod zkoušení v 

oblasti EMC 
 
Základní požadavky 

 Úplné střední odborné vzdělání s maturitou – technický směr (elektrotechnika) nebo 
vysokoškolské  

 Držitel § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb 
 Držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň utajení „TAJNÉ“ nebo máte předpoklad jejího 

získání po nástupu do zaměstnání 
 Řidičský průkaz sk. B 

 
Další požadavky 

 Publikační činnost v oboru EMC v odborné literatuře 
 Sledování trendů v oboru EMC 
 Komunikativní znalost anglického jazyka 
 Zodpovědnost – samostatnost – pečlivost, aktivní a iniciativní přístup k řešení problémů 

v oblasti EMC 
 
Jestliže splňujete uvedené požadavky, pak hledáme právě Vás.  
 
Nabízíme 

 Další profesní růst a školení  
 Pružnou 7,5 hodinovou pracovní dobu 
 Odměnu za podíl na zisku v případě prosperity státního podniku 
 5 týdnů dovolené 
 Extra Sick Days 
 Příspěvek na stravování  
 Dary a odměny z FKSP 
 Příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce 
 Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče, příspěvky na rekreaci a zájezdy, příspěvek na 

penzijní pojištění, profesní rozvoj a školení v oboru 
 Zázemí stabilního, jedinečného, zavedeného a perspektivního podniku 

Jestliže splňujete výše uvedené požadavky, pak hledáme právě Vás.  

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis společně s vyjádřením souhlasu 
se zpracováním osobních údajů, pouze pro potřeby tohoto výběrového řízení (dle zák. č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, na e-mailovou adresu: jan.briza@vtusp.cz  

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu pohovoru.  


