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BTL Medical Technologies s.r.o. 
BTL je mezinárodní výrobce nejmodernějších zdravotnických přístrojů pro fyzioterapii, kardiologii a estetickou 
medicínu. Jsme stabilní česká společnost s mezinárodním působením. Společnost je založena na principech rodinné 
firmy a dosahuje dlouhodobého stabilního růstu. Kromě výroby také zdravotnické prostředky vyvíjíme. Pracujeme s 
nejnovějšími technologiemi a jako zaměstnavatel máme každému co nabídnout.

Vývojář pro zdravotnické přístroje - BTL Medical Technologies s.r.o.

Název pozice: 

Vývojář pro zdravotnické přístroje

Popis:

Pro vývojové oddělení, které se věnuje inovacím vyráběných přístrojů, hledáme pracovníka, který se orientuje v 
technických oborech.

V naší práci se snažíme hledat neotřelá řešení, jsme kreativní, řešíme komplexní interdisciplinární problémy a rychle 
si podmaňujeme nové technologie. Naše společnost je založena na otevřenosti, důvěře, ochotě si pomáhat a chuti 
aktivně se rozvíjet.

Co u nás budeš dělat:

• Zlepšovat funkčnost a spolehlivost přístrojů.
• Pomáhat s registrací zdravotnických přístrojů pro zahraniční trhy.
• Přenášet nové požadavky zákazníků do praxe - od návrhu řešení až po zavedení do výroby.
• Pokud budeš šikovný/á, rádi Tě podpoříme v růstu na pozici R&D projektového manažera.

Co od Tebe očekáváme:

• Dokončené VŠ vzdělání v technickém oboru (Biomedicínské inženýrství, Elektrotechnické vzdělání, 
Biomechanika aj.).

• Aktivní znalost AJ.
• Technické myšlení.
• Spolupráci s dalšími kolegy na vylepšování našich produktů.

Výhodou bude:

• Základní znalost elektrotechnických obvodů nebo měření NEBO
• Základní znalost mechanické konstrukce a technologie výroby mechanických komponent NEBO
• Základní znalost programování v C++ nebo dalších programovacích jazycích.
• Základní znalost zdravotnických norem.

Co Ti společnost nabízí:

• Profesní a osobní růst v expandující mezinárodní společnosti.
• Práci na zajímavých projektech spojených s vývojem nových technologií.
• Zajímavé finanční ohodnocení.
• Pružnou pracovní dobu.
• Bohatý systém zaměstnaneckých benefitů - možnost výběru: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění / 

životní pojištění, sport, cestování, vzdělávání, kultura, zdraví, tištěné knihy, Multisport karta, ostatní služby.
• Jazykové a další odborné vzdělávací kurzy na pracovišti.
• Příjemné pracovní prostředí v nových kancelářských prostorách.
• Přátelský tým kolegů, otevřenou komunikaci.
• Společenské a sportovní akce.

Informace o pozici:
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Místo 
pracoviště:

Evropská 423/178, Praha - Vokovice

Typ 
pracovního 

poměru:
Práce na plný úvazek

Typ 
smluvního 

vztahu: 
Pracovní smlouva

Benefity:

Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Sleva na firemní výrobky/služby, Notebook, Příspěvek na 
penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na 
stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Kafetérie, Občerstvení na pracovišti, 
Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Příspěvek na vzdělání, Zdravotní volno/sickdays, Firemní 
akce, Možnost delšího neplaceného volna, Vlastní organizace náplně práce, Vyhrazený čas na 
inovace

Požadované 
vzdělání: Bakalářské

Požadované 
jazyky: Angličtina (Pokročilá) 

Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.
Velká mapa »

Kontakt:

Místo pracoviště: 

Evropská 423/178, Praha - Vokovice 

Typ pracovního poměru: 

Práce na plný úvazek

Zaměstnavatel: 

BTL Medical Technologies s.r.o. 

Kontaktní osoba: 

Jitka Čiháková

Adresa: 

Evropská 423/178, 16000 Praha 6, Česká republika

Telefon: 

+420 770 169 539 

Odpovědět
Tisk
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