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FUTURE IN YOUR 
HANDS 

Těšíme se na tvůj profesní životopis, který nám pošli e-mailem na adresu barbora.lukasikova@tuvsud.com 

METROLOG 
 

Na co se můžeš těšit? 
◼ Kalibrace měřidel v širokém spektru oborů pro měřidla používaná 

pro zkoušky automobilů a jejich součástí nebo pro testování výrobků 

(elektrické a mechanické veličiny, vibrace a další) 
◼ Správa databáze měřidel 
◼ Vývoj a vytváření metod pro interní kalibrace atypických měřidel  

◼ Pracoviště metrologie je umístěno v laboratoři pro testování 

bezpečnosti vozidel, takže budeš hlavně spolupracovat s našimi 

kolegy techniky, kteří provádějí zkoušky sedaček a airbagů, 

dynamického testování, crash testů apod. Budeš tak kalibrovat 

zařízení, která se používají při těchto zkouškách. 

◼ Rozhodně tě u nás nečeká rutina, každý den se totiž setkáš s jiným 

typem měření a přístrojů. Nemusíš se ale bát, neočekáváme, 

že všechna tato měření znáš. 

▪ Postupně absolvuješ školení, abys svou práci mohl po čase 

vykonávat samostatně. 

 

Rádi ti nabídneme: 

▪ Možnost být součástí laboratoře, jejímž základem je jedinečné 

zařízení pro vývoj a testování pasivní bezpečnosti (katapult CSA 

Advanced od německé firmy IST) 

▪ Možnost pracovat se zkušenými kolegy, kteří ti rádi předají svoje 

znalosti. Kromě toho se budeš účastnit kurzů v oblasti metrologie. 

Díky tomu se staneš odborníkem v dané oblasti. 

▪ Nikde jinde se nesetkáš s takovým rozsahem měřících přístrojů, jako 

u nás. 

▪ Nabízíme možnost a podporu při proškolení se na metrologa 

▪ Širokou škálu benefitů (bonusy ke mzdě, týden dovolené navíc, 

peněžitý příspěvek na stravování, příspěvek na multisportku a další) 

▪ Místo výkonu práce Bezděčín u Mladé Boleslavi, velmi příjemné a 

moderní pracovní prostředí 

 

Očekávaný profil: 

▪ Vzdělání technického směru, vyhláška 50/1978Sb. § 6. výhodou 

▪ Zájem a chuť vzdělávat se v oblasti elektro. Máš povědomí o 

elektrických veličinách, měření a jeho nejistotách. 

▪ Praxe v oboru měření a orientace v metrologii, příp. ve zkušebnictví 

výhodou. Neočekáváme specialistu v oblasti metrologie. Naše 

pozice je opravdu jedinečná, nepředpokládáme proto že budete mít 

znalosti z obdobného místa. 

▪ Znalost AJ na úrovni A2 (nutné pro písemnou komunikaci) 

▪ Znalost programování (makra, C++, Java, LabView) výhodou  

▪ Zájem o inovativní technologie v oblasti metrologie a obor metrologie 

obecně 

▪ Schopnost učit se novým věcem a chuť pracovat s novými přístroji. 

Na pracoviště ti budou neustále chodit nová zařízení, proto bude 

třeba si nastudovat, jakým způsobem s nimi provádět kalibraci.  

 

Jsme společnost, která již 150 let usiluje o to, aby se náš svět stal bezpečnějším. Více než 20.000 zaměstnanců na téměř 800 místech v 

Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě a v Asii poskytuje služby napříč celým hodnotovým řetězcem se zaměřením na nezávislé 

ověřování, testování, certifikace a vzdělávání. 

 


