
Hlava otevřená nápadům
POJĎTE S NÁMI

TVOŘIT ČTVRTOU
PRŮMYSLOVOU 

REVOLUCI

Více se dozvíš na našem webu: www.sidat.cz/kariera

Šikovné pracovité ruce

Bije Ti srdce pro průmyslovou
automatizaci a moderní 

IT technologie

Nohy na překonávání
překážek

Nebojíš se do projektu skočit po hlavě
a setkat se s opravdovou výrobní
továrnou.

Protože to je to, co tě baví.

Nebojíš se ani klávesnice, 
ani šroubováku.

Umíš se postavit překážce čelem 
a najít řešení.



Projektant 
do střediska elektro projektů

Další informace o volných pozicích
naleznete zde: www.sidat.cz/kariera

Jaká máme očekávání:

• konstrukci elektro částí technologií 
pro průmysl

• tvorbě projektové dokumentace elektro 
pro oblast průmyslové automatizace
v prostředí EPlan Electric P8

• spolupráci s externími dodavateli elektro
• řízení montážních činností u konečného

uživatele dodavatelským způsobem
• spolupráci při činnostech uvádění

technologie do provozu

• elektrotechnické vzdělání SŠ nebo VŠ
• vyhláška 50/78 Sb.
• zkušenosti s tvorbou elektro dokumentace
• vítáme znalost v prostředí EPlan,

problematiky průmyslové automatizace,
bezpečnosti strojních zařízení, polní
instrumentace a pohonů

• zájem o nové trendy a vzdělávání v dané
oblasti

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• komunikativní znalost cizích jazyků vítána

Zaujali jsme Vás? 
Pak u nás můžete najít:

• pracovní poměr na plný úvazek s možností
nástupu ihned

• tvůrčí práci na rozmanitých projektech
v oblasti automatizace technologických
procesů s možností cestování po ČR
i v zahraničí 

• možnost kariérního rozvoje a vzdělávání
v dalších oblastech (např. sítě,
programování PLC, pohony atd.) 

• práci převážně v kanceláři, s občasnými
výjezdy za zákazníky

• kanceláře v Praze 5, pružnou pracovní dobu
s možností home-office 

• samostatnou práci i práci v týmu
• 5 týdnů dovolené + 2 sick days
• pracovní notebook, mobil, stravenky
• práci v dobře zavedené české firmě

s příjemnou firemní kulturou 

SIDAT, spol. s r.o.(www.sidat.cz) je česká firma, která na trhu působí 
od roku 1990. Od té doby se neustále rozvíjí, roste a významně se podílí 
na automatizačních a informatických projektech v různých průmyslových
odvětvích nejen v České republice, ale po celém světě.

Do našeho týmu hledáme kolegy 
nebo kolegyně, kteří se budou podílet 
na některých z následujících činností:

Pokud Vás pozice zaujala, zašlete prosím svůj životopis na: 
Lucie Žižková
Vedoucí mzdového a personálního oddělení
Tel: +420 257 187 918, E-mail: zizkova@sidat.cz

Pojďte s námi tvořit 
čtvrtou průmyslovou revoluci


