
 

 

Biomedicínský inženýr/inženýrka pro inovaci produktů zdravotnické techniky 
 

Pro vývojové oddělení, které se věnuje inovacím a podpoře již vyráběných přístrojů, hledáme kolegu, který se 
orientuje v technických oborech. 
Naší prací je hledat nová řešení, jsme kreativní, řešíme komplexní interdisciplinární zadání a rychle si  osvojujeme 
nové technologie. Základem úspěchu u nás je otevřenost, důvěra, ochota si pomáhat a chuť aktivně se rozvíjet. 

 
 
Čemu se u nás budete  věnovat:  
 
● Spolupracovat s dalšími odborníky na inovaci našich produktů. 
● Zlepšovat funkčnost a spolehlivost zdravotnických přístrojů. 
● Přenášet nové požadavky od zákazníků do praxe -  od návrhu řešení až po zavedení do výroby. 
● Pomáhat s registrací zdravotnických přístrojů ( z oblasti kardiologie, fyzioterapie a estetické medicíny) pro 
zahraniční trhy. 

 
Budeme si rozumět, pokud máte: 

● Dokončené VŠ vzdělání technického zaměření (Biomedicínské inženýrství, Elektrotechnika, 
Biomechanika..). 
● Aktivní znalost anglického jazyka. 
● Zájem o techniku, technické myšlení. 

Výhodou bude: 

● Základní znalost zdravotnických norem. 
● Základní znalost programování C++ nebo dalších programovacích jazyků nebo 
● základní znalost elektrotechnických obvodů nebo 
● základní znalost mechanické konstrukce a technologie výroby mechanických komponent. 

Co Vám můžeme nabídnout: 

● Být u zrodu nových technologií pro medicínu. 
● Práci v malém týmu zaměřeném na produkt (nemáme open-space). 
● Přátelskou atmosféru na pracovišti a otevřenou firemní kulturu. 
● Skvělé kolegy, kteří Ti vždy poradí. 
● Flexibilní pracovní dobu a možnost home-office. 
● Prostor pro vlastní kreativitu zatížený minimem procesů. 
● Zvýhodněnou kartu Multisport nebo ActivePass. 
● Systém zaměstnaneckých benefitů. 
● Výbornou dopravní dostupnost (MHD, možnost parkování). 
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