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 České republiky. Svou činností
udržujeme a dále rozvíjíme strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního
výzkumu a vývoje mj. zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního
vybavení letadel, prostředků radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů apod.
Realizujeme projekty jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční obchodní partnery.
Do našeho týmu, hledáme vhodného kandidáta na pozici:

Metrolog – kontrolor
Náplň práce
 Zabezpečuje externí ověřování a kalibrace měřidel, provádí fyzické kalibrace měřidel
mechanických veličin, provádí kontrolu platných a schválených měřidel na pracovištích, vede a
aktualizuje evidenci všech měřidel v databázovém systému.
 Provádí vstupní a výstupní kontroly produktů dle požadavků technologického postupu, průvodky,
výkresové dokumentace nebo kontrolního postupu v souladu s platnými normami. Z provedených
kontrol zpracovává záznamy do stanovené dokumentace.
Základní požadavky
 Úplné střední odborné vzdělání s maturitou – technický směr (strojírenství)
 Práce s PC (Uživatelská znalost MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, internet)
 Zabezpečování metrologie a základní znalosti Zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii
 Znalost strojírenského měření
 Orientace v certifikovaném systém jakosti ISO 9001 a ISO 14001
 Řidičský průkaz sk. B
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.

