
Firma EKOL hledá nové kolegy 

 

Poslední semestr a přemýšlíš co pak dál? Napiš nám něco o sobě a nastartuj svoji kariéru u nás v EKOLu. 

Jsme strojírenská firma s dlouholetou tradicí zabývající se návrhem a výrobou zařízení do Energetiky. 

Náš core business jsou parní turbíny a kotle. V současné době budujeme nový koncept Sales týmu a 

hledáme do našich řad kamarádského, fér a hlavně s chutí pracujícího kolegu/kolegyni na tyto pozice: 

 

Supply Chain Coordinator 

Kolega/kolegyně na této pozici by nám pomáhal/a se zajištěním dodávek komponentů od našich 

subdodavatelů. Jde zejména o komunikaci se subdodavateli a evidenci jejich nabídek, jejich základní 

vyhodnocení a celkově zodpovědnost za tuto činnost a její integraci do firemní struktury (hlavně té naší 

– Sales ). Poptávanými komponenty jsou například převodovky, topné výměníky, kondenzátory a 

další. Značná část subdodavatelů je v zahraničí a komunikačním jazykem je angličtina.  

 

Technical Project Engineer  

Na této pozici tě bude zpočátku čekat velká výzva – unifikace a harmonizace nabídkových textů 

(technické dokumenty) a dát je do nového kabátu. Ideální příležitost jak se do detailu seznámit s naším 

produktem a navázat spolupráci napříč firmou. Po té už bys dostával svoje projekty, kde budeš 

zodpovědný za technickou část nabídky (proces od poptávky až po nabídku včetně koordinace s kolegy 

z jiných oddělení). Později, jakmile se osvědčíš a nabereš potřebné zkušenosti a pokud bude tvá 

nabídka klientem akceptována, tak se budeš podílet i na přípravě technických částí smlouvy o dílo. To 

obvykle zahrnuje četná jednání se zákazníkem. Bez komunikativní angličtiny se neobejdeš. 

 

Obě pozice jsou ideální pro absolventy posledních ročníků naší „Strojárny“ a nejlépe oboru Energetika, 

kteří budou mít ambice u nás zůstat i po státní zkoušce. Rádi ti vše ukážeme a vysvětlíme.  

Úvazek a plat je na dohodě.  

Pokud máš zájem pracovat a chuť učit se, napiš nám něco o sobě, časové možnosti a očekávaný plat 

na adresu: korinkova_pavlina@ekolbrno.cz. Budeme tě kontaktovat a domluvíme se na osobním 

pohovoru. 

 

Za Sales team EKOL vás zdraví Petr (ředitel Sales) a Luděk (tvůj šéf) 

  



Ukázka našeho hlavního produktu: 

 

 


