
 

   
 

Naše ambice.  
Váš přínos.  

 

 
Společnost ABB je přední světová firma působící v oblasti technologií pro  
energetiku a automatizaci.  
Do divize systémů pro energetiku v Trutnově hledáme nového kolegu. Pozice je 
zaměřena na oblast chránění a řízení rozvoden pro český trh.  
 
Lokalita:    Ostrava / Trutnov, Východočeský a Severomoravský kraj, Česká Republika  
Typ pracovního pomeru:  Pravidelné/trvalé, Hlavní pracovní pomer 
Obor:                                                Obchod – oddělení přípravy obchodních zakázek 
 

 
Pracovní náplň:  

-  Návrh technického řešení (base design) 
-  Příprava kalkulací a nabídek 
-  Jednání se zákazníky (vyjasnění technického řešení,  
   harmonogramu), a následná kontrola plnění 
-  Spolupráce v rámci nabídkového týmu 
-  Zajištění a provedení kontrol v souladu s procesem sales  
   a sales support 
-  Spolupráce s marketingovým oddělením  
-  Rozvoj technických znalostí v určené oblasti pro optimální  
   řešení 
 
    

Požadujeme:  

- SŠ/VŠ  vzdělání elektrotechnického směru 
- Praxe nebo znalost z oboru elektroenergetiky výhodou 
- Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (A2-B1)  
- Pokročilá znalost práce na PC 
- Řidičský průkaz sk. B.  
- Samostatný a iniciativní přístup 
- Vyjednávací a komunikanční schopnosti 
- Znalost dalších jazyků výhodou 
 

Nabízíme:  

- Zázemí silné mezinárodní společnosti 
- Otevřenou firemní kulturu podporující růst talentů 
- Vzdělávací a rozvojové kurzy 
- Možnost dalšího karierního, profesního i osobního rozvoje 
- Zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, jazykové kurzy, 

penzíjní připojištění atd.)  
 
 

Splňujete-li požadavky a máte zájem zúčastnit se výběrového 

řízení, zašlete svůj životopis v českém i anglickém jazyce na 

adresu abb.prace@cz.abb.com, další volné pozice naleznete 

na www.abb.cz/kariera.   

 

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte 

souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v 

personální databázi společnosti ABB a to výhradně za účelem 

zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, 

nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 

 

ABB je přední světová společnost poskytující technologie pro 

energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým 

a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost při současném 

snížení dopadu jejich činnosti na životní prostředí. ABB má 

kolem 145 000 zaměstnanců přibližně ve 100 zemích světa. 

V České republice zaměstnává více než 3 300 lidí a působí v 8 

lokalitách. 

 
 
 
 

Sales support engineer – PSAC 

Automatizace rozvoden (ochrany a 

řídicí systémy pro český trh) 
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