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BUDOUCNOST  
VE VAŠICH RUKOU 
 

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

 

TESTOVACÍ TECHNIK 

ADAS 
Hledáme kolegu či kolegyni  
do naší unikátní vývojové 

laboratoře v blízkosti Mladé 
Boleslavi 

 

 

 

 

Vaše pracovní náplň: 
◼ fyzické testování systémů ADAS (Advanced Driver Asistance 

Systems), tedy např.systémy AEBS, LSS/LKA, ACC atd. a systémů 

autonomních vozidel. 
◼ příprava vozidel a měřící techniky, provádění testů dle zadaných 

testovacích scénářů a jejich následné vyhodnocení formou protokolu 
◼ práce s řídícím a pedálovým robotem a robotickou platformou s 

měkkým cílem (systém AB Dynamics) 
◼ účast na projektech i mimo fyzické testování (např. bezpečnostní 

koncepty pro autonomní vozidla) 

 

Rádi Vám nabídneme: 
◼ zaškolení na používanou měřící a diagnostickou techniku a řídící 

SW (roboti, robotická platforma), školení potřebná pro nabízenou 

práci (vazač/jeřábník) 
◼ osobní růst, další vzděláváni a zvyšováni kvalifikace, jazykové  

kurzy 
◼ pestrou, odbornou a dlouhodobě perspektivní práci 
◼ praktické seznámení i s dalšími oblastmi testování a činností v TÜV 

SÜD 

 

 

 

 

  
◼ širokou škálu benefitů – bonusy ke mzdě, týden dovolené navíc, 

stravenky, sick days a další 
◼ velmi příjemné a moderní pracovní prostředí 

 

Očekávaný profil: 
▪ vzdělání technického zaměření (pozice vhodná i pro absolventy) 

▪ AJ – min. B1 (komunikace s dodavateli, zákazníky či kolegy) 

▪ zájem o automobily, techniku systémů a aktivní bezpečnost 

▪ komunikativnost, schopnost učit se novým věcem, aktivní přístup k 

řešení problémů, mechanická zručnost, ochota cestovat  

 

Výhodou je: 
▪ NJ – A2  

▪ praxe v oblasti automotive, (testování nebo diagnostika vozidel) 

▪ praktické zkušenosti se základním nastavováním počítačových sítí  

▪ zkušenost s vyhodnocováním zkoušek – kritéria splnění, vyčítání 

grafů atd.  

▪ obecná znalost problematiky automobilových směrnic   

▪ odborná kvalifikace – kurz bezpečné jízdy, škola smyku  

Jsme společnost, která přes 150 let usiluje o to, aby se náš svět stal bezpečnějším. Více než 24.000 zaměstnanců na téměř 1.000 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. 

 
Do oddělení pokročilých asistenčních systémů hledáme posilu, která se bude podílet na projektech našich zákazníků, předních 
automobilových výrobců. 


