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Výpočtář / Stress Engineer - TC INTER- INFORMATICS a.s.

Náplň práce

Pracovní náplň spočívá ve výpočtech především v oblasti letectví, kolejových vozidel a obecného 

strojírenství. Výpočty jsou různé složitosti od komplexních výpočtů po podpůrné výpočty pro jednotlivé 

konstrukční uzly:

 Příprava a vyhodnocení FEM simulací výpočty statické a dynamické tuhosti a pevnosti, 

              životnosti, kolizní odolnosti

 Analytické výpočty, rozvaha úloh

 Tvorba certifikačních zpráv (čeština, angličtina)

 Spolupráce při přípravě a vyhodnocování experimentů

 Konzultace se zákazníkem

 Vytváření prezentací

Nabízíme

 Zázemí stabilní společnosti se zaměřením na významné zahraniční i domácí klienty

 Práci se špičkovými technologiemi, zvyšující profesionální prestiž

 Příjemný mladý kolektiv

 Důkladné zapracování a další vzdělávání, zaučení absolventů

 Školení v oblasti pevnostních výpočtů a 3D CAD technologií (Catia V5) atd.

 Kvalifikační a profesní růst 

 Flexibilní pracovní dobu

 Možnost cestování

 Zaměstnanecké benefity (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, výuka jazyků, pomoc 

              s ubytováním, atd.)

 Místo práce: Praha (případně možnost práce u zákazníka)

Požadujeme 

 VŠ vzdělání v oboru výpočtu nebo VŠ v oboru strojní konstrukce, letectví atd. 

 Praxe v oboru min. 3 roky

 Znalost výpočtových programů, přednostně HyperWorks a MSC Patran/Nastran

 Umění naslouchat zákazníkovi

 Znalost německého nebo anglického jazyka na komunikativní úrovni

 Proaktivní přístup k práci a řešení situací, komunikativnost

 Ochotu učit se nové věci

 Flexibilitu
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V případě zájmu prosím posílejte své životopisy na emailovou adresu:

jobs@inter-informatics.com

Nebo kontaktujte přímo HR oddělení:

+420 266 799 426, 473




