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We are family – Made in AT, DE, CH a CZ

Do rodiny Fural patří společnosti Fural Systeme in Metall GmbH v Gmundenu (AT), Metalit 
AG v Büronu (CH), Fural Bohemia v Prachaticích (CZ) a Dipling Werk GmbH ve Frankfurtu 
nad Mohanem (DE). V závodě v Gmundenu je zaměstnáno přibližně 150 lidí.
S tímto mezinárodním partnerstvím spojujeme desítky let zkušeností s vývo jem a výrobou, 
ale také s porozuměním příslušným regionálním trhům. Vidíme se jako lídr v oblasti kvality 
podhledů z kovu a jsme proto vaším prvním kontaktním místem pro esteticky, technicky a 
logisticky náročné architektonické a stavební projekty.

Pro další rozšíření našeho IT týmu hledáme zaměstnance se zaměřením na pro-
gramování. Nabízíme příležitost získat širokou škálu zkušeností na mezinárodní úrov-
ni v dynamickém týmu.

Náplň práce
- správa a vývoj nových funkcí interních softwarových programů
- vývoj a úprava nových modulů a stávajících rozhraní
- oprava chyb na stávajících aplikacích
- analýza a optimalizace používaných programů 
- vytváření interních reportů pro controlling
- údržba stávajících databází (MS SQL a Firebird)
- správa sítě a systémů

Požadavky
- ukončené středoškolské vzdělání (případně VŠ), ideálně v oblasti informatiky
- zkušenosti s programováním, ideálně v Embarcadero Delphi
- základní znalost reportingu (Fast Report a/nebo Crystal Report)
- ochota učit se, osobní zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu, spolehlivost
- němčina, min. úroveň B1, angličtina výhodou
- ochota cestovat v rámci firemní skupiny

Perspektiva a benefity
- nástupní plat bude přispůsoben dovednostem, zkušenostem a praxi v oboru 
- firma převezme náklady za vzdělávací kurzy 
- možnost odborného a karierního růstu
- týmová práce v mezinárodním týmu
- četné firemní benefity, například vlastní elektrická loď pro zaměstnance
- levné obědy, občerstvení o přestávkách zdarma atd.

Vzbudili jsme váš zájem?
Zašlete kompletní podklady na adresu paní Petry Smržové: 
Bc. Petra Smržová, DiS.
T  +43 7612 74 851 -162
M +420 732 578 739
E  petra.smrzova@fural.cz
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