
Specialista plánování a přípravy 
údržby strojního zařízení 
 

Využij příležitost ve ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
Staňte se součástí týmu ŠKO-ENERGO, dodavatele energií a energetických služeb pro 
úspěšného výrobce automobilů ŠKODA AUTO. 
 

Kdo jsme 
Jsme energetickou společností a hlavním partnerem ŠKODA AUTO. Budování a provoz 
sítě dobíjecích stanic pro elektromobily, výroba a dodávky CO2 neutrální energie a řady 
dalších energií používaných při výrobě aut, provoz s tím spojené infrastruktury. V tom 
všem na nás ŠKODA AUTO spoléhá. Jsme zaměstnavatelem pro ty, kteří chtějí svou 
profesi ovládat co nejlépe, stát se nejlepšími odborníky na trhu. Jsme velmi stabilní 
firmou, ve které se lidé nemění a rostou společně. 
 

Proč si vybrat ŠKO-ENERGO 
• Budete se podílet na inovativních projektech, které dosud nikdo nerealizoval. 
• U nás porostete. Čeká vás kvalitní vzdělávání a práce po boku skutečných odborníků. 
• Jsme stále relativně malou firmou, ve které se lidé znají, panují u nás velmi přátelské 

a spíše neformální mezilidské vztahy. 
• O své lidi se staráme nadstandardně, obdobně jako ve ŠKODA AUTO. Férové 

odměňování včetně variabilních finančních bonusů, 5 týdnů dovolené, bezúročné 
půjčky na bydlení, výhodný pronájem a prodej vozů Škoda, příspěvky na penzijní 
pojištění a také štědré zaměstnanecké benefity. 

 

Vaše role na pozici Specialisty plánování a přípravy 
údržby strojního zařízení  
• Budete zajišťovat plánování a přípravu preventivní údržby strojů a zařízení 

a vypracovávat roční a dlouhodobé plány údržby včetně plánování materiálového 
zajištění. 

• Vaším úkolem dále bude spolupráce při aktualizaci strojní a technické dokumentace. 
• Budete se podílet na přípravě strojních oprav externími a interními pracovníky. 



• Nedílnou součástí Vaší role bude hodnocení spolehlivosti strojů a analýza údržbářských 
zásahů. 

• Budete spolupracovat na digitalizaci údržby. 
• Budete provádět péči o vyhrazená technická zařízení - zdvihací zařízení a tlakové 

nádoby. 
 

Co budete ke své práci potřebovat 
• V první řadě chceme do týmu samostatného a komunikativního jedince se schopností 

analyzovat problémy do hloubky. 
• V této roli se nejlépe uplatní člověk s vysokoškolským vzděláním technického 

zaměření - strojní, výhodou obor Jakost a spolehlivost strojů se znalostí AJ nebo NJ na 
komunikativní úrovní. 

• Nepostradatelné jsou minimálně tříleté zkušenosti. 
• Důležité je ovládat MS Office, Web, SAP, DDS, EDM alespoň na uživatelské úrovni. 
• Bez řidičského oprávnění skupiny B se neobejdete. 
 

Informace o pozici 
Typ úvazku práce na plný úvazek 
Typ smluvního vztahu pracovní smlouva 
Benefity 13. plat, Bonusy/prémie, Dovolená 5 týdnů, Firemní akce; 

Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní 
připojištění, Vzdělávací kurzy, školení, Zvýhodněné půjčky 
zaměstnancům, Závodní stravování 

Požadované vzdělání Vysokoškolské / univerzitní 
Požadované jazyky Angličtina (středně pokročilá) nebo Němčina (středně 

pokročilá) 
Zadavatel ŠKO-ENERGO, s.r.o. 
Místo pracoviště tř. Václava Klementa 869, 29301, Mladá Boleslav - Mladá 

Boleslav II, okres Mladá Boleslav, Česká republika 
 


