
Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete Váš životopis a průvodní dopis na 
silvie.ondruskova@kone.com  

 

 

  
 

KONE provádí inovační řešení výtahů a eskalátorů a poskytuje komplexní údržbu a modernizace. Věříme, že skrze rozvoj 
našich lidí se můžeme neustále zlepšovat. Osobní růst je silně podporován a pokytujeme množství příležitostí pro kariérní 
rozvoj. V roce 2015 měla společnost KONE roční prodeje 8.6 miliard eur a zaměstnává okolo 47 000 odborníků po celém světě.  

 Servisní technik, Montér výtahů

O nás 

KONE je jedním ze světových lídrů v oblasti výroby, 

prodeje, montáží a servisu výtahů, eskalátorů 

a automatických dveří. KONE poskytuje technicky 

nejdokonalejší zařízení na trhu a je pravidelně 

oceňována časopisem Forbes jako jedna 

z nejinovativnějších firem na světě. Společnost byla 

založena před více než 100 lety ve Finsku a nyní má 

47 000 zaměstnanců na celém světě. V České a 

Slovenské republice působí KONE již 24 let, 

zaměstnává 270 lidí a je jednou ze společností, která 

má největší podíl na trhu v oboru výtahové techniky 

a rychle roste v oblasti automatických dveří. V roce 

2004 také postavila výrobní závod v Ústí nad Labem 

s dalšími 250 zaměstnanci. KONE výtahy najdete 

například v nejvyšší budově České republiky AZ Tower 

v Brně nebo v Bratislavě v Riverparku a Auparku. Ve 

světě najdete výtahy KONE ve slavných budovách jako 

je například mrakodrap The Shard v Londýně, Trump 

Tower v Chicagu, nebo budoucí nejvyšší budova světa 

Kingdom Tower v Saudské Arábii. Více informací 

najdete na stránkách www.kone.cz. 
 

Popis role: 
Hledáme pracovníky na pozice servisního technika 

výtahů a pro pozici montér výtahů pro Prahu a okolí. 

Nástup je možný ihned nebo kdykoliv během roku 

podle možností a zájmu kandidátů. 

Role servisního technika spočívá zejména 

v provádění servisu a odborných prohlídek 

a profesionálním řízení vztahů se zákazníky. 

Role montéra výtahů spočívá v montáži našich 

zařízení. 

 

Požadujeme: 

 středoškolské vzdělání v oboru mechanik 

zdvihacích zařízení nebo v elektro oboru 

 osvědčení pro práci v elektrotechnice (alespoň 

paragraf 5 Vyhlášky č. 50/1978 Sb) 

 praxe se servisem či monátží výtahů nebo 

podobných zařízení je velkou výhodou 

 ŘP „B“ 

 prozákaznický přístup, dobré komunikační 

schopnosti, ochotu učit se novým věcem 

 

Náplň práce: 

 provádění servisu včetně preventivních prohlídek 

a odborných zkoušek nebo provádění montáže 

 zodpovědnost za dodržování termínů provádění 

jednotlivých druhů činností  

 komunikace s provozovateli zařízení 

 reportování odvedených činností 

 

Nabízíme: 

 zázemí nadnárodní společnosti 

 motivující finanční ohodnocení 

 možnost dalšího vzdělání 

 zajímavou práci s technicky náročnými zařízeními 

 zajímavé firemní benefity (auto i pro soukromé 

účely, stravenky, příspěvek na penzijní pojištění, 

firemní akce, bonusy při pracovním jubileu, 

příspěvky na tábory dětí, atd.) 
 

„Na práci v KONE se mi nejvíce líbí to, že je tady 

dobrý kolektiv, že má firma dobré jméno kvalitního 

dodavatele služeb a výrobků a že má technicky 

špičkové vlastní produkty.“ 

František Brouček, servisní technik junior 

http://www.kone.cz/
http://www.zive.cz/poradna/vyhlaska-c-501978-sb/sc-20-cq-469296/?consultanswers=1

