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Rádi bychom rozšířili tým VIDA! science centra o kolegyně a kolegy, kteří s námi budou udržovat a rozvíjet naši jedinečnou interaktivní expozici. Hledáme
motivovaného a inspirativního kolegu/kolegyni.
Naší činností podporujeme zážitek návštěvníků z expozice tím, že pracujeme na zajímavých a technicky kvalitních exponátech. Tvoříme zadání pro výrobu,
servisujeme a opravujeme exponáty, koordinujeme provoz, zapůjčujeme si zahraniční výstavy a mnoho dalších činností. U každého jednotlivého úkolu hledáme
logické řešení, které spolu komunikujeme, abychom rozuměli k čemu úkol směřuje.
Hledáme člověka, který je schopen převést idee a koncepty do podoby výkresů a plánů.

Podrobné informace
Takto si představujeme kandidáta:
•
Úspěšně absolvoval VŠ obor design/technický směr s důrazem na design (případně prokazatelná relevantní praxe)
•
Kvalitně se orientuje ve výkresové dokumentaci, má technické myšlení
•
Orientuje se v 3D modelování např. Blender, na vektorovou graﬁku používá Inkscape, dále např. Adobe Ilustrator, SketchUp
•
Ví jak na 3D tisk, dobře se vyzná v KISSlicer nebo PrusaSlicer
•
Umí anglicky na úrovni B2 (čtení dokumentace + komunikace s kolegou, který je rodilý Angličan)
Základní náplň:
•
Tvorba základních rozměrových výkresů
•
Tvorba 3D modelů a vizualizací
•
Příprava podkladů pro 3D tisk, realizaci, úpravu vytištěného výrobku
•
Graﬁcké úprava (povětšinou) existujících materiálů
•
Tvorba vektorové graﬁky pro laser a jeho základní obsluha

Nabízíme
•
Práci na zaměstnaneckou smlouvu 1.0
⚬
zástup za mateřskou dovolenou
⚬
zaměstnanecké beneﬁty – stravenky, služební notebook, sick days
⚬
platové ohodnocení dle platové tabulky č. 1 (SŠ vzdělání 9. sloupec, VŠ vzdělání 10. sloupec), osobní ohodnocení až do výše 30% ze základu platu po zkušební době
•
Případně práci na dlouhodobý brigádnický poměr formou DPP nebo DPČ
•
Nástup dle oboustranné domluvy

Přihláška
Životopis, motivační dopis s odkazem na portfolio nám odesílejte elektronicky pomocí níže uvedeného formuláře do 14. 11. 2021 23:59.
Odesílání přihlášek uzavřeno.
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