
BTL Medical Technologies s.r.o. je mezinárodní výrobce nejmodernějších zdravotnických zařízení pro 
fyzioterapii, kardiologii a estetickou medicínu. Jsme stabilní česká společnost s mezinárodním 
působením. 

Zakládáme si na kvalitě a inovacích. Baví nás nejnovější technologie a každým naším produktem 
posouváme hranice možného. Naše produkty pomáhají zvyšovat kvalitu života lidí na celém světě. 

Inženýr (Improvement&Support) pro zdravotnické přístroje 
Pro vývojové oddělení Improvement&Support, které se věnuje inovacím vyvíjených a vyráběných 
zdravotnických přístrojů, hledáme nového kolegu, který se orientuje v technických oborech. 

Naší prací je hledání neotřelých řešení, jsme kreativní, řešíme komplexní interdisciplinární problémy a 
rychle si podmaňuje nové technologie. 

Čemu se u nás budete věnovat: 

• Zlepšování funkčnosti a spolehlivosti zdravotnických přístrojů v oblasti kardiologie, fyzioterapie 
nebo estetické medicíny. 

• Pomáhat s registrací zdravotnických přístrojů pro zahraniční trhy. 
• Spolupráci s dalšími kolegy na vylepšování našich produktů. 
• Přenášení nových požadavků zákazníků do praxe - od návrhu řešení až po zavedení do 

výroby. 
• Pokud budeš šikovný/á, rádi Tě podpoříme v růstu na pozici R&D projektového manažera. 

Budeme si rozumět, pokud máte: 

• Dokončené VŠ vzdělání v technickém oboru (Biomedicínské inženýrství, Elektrotechnické 
vzdělání, Biomechanika aj.). 

• Aktivní znalost AJ. 
• Technické myšlení. 

Výhodou bude: 

• Základní znalost elektrotechnických obvodů nebo měření NEBO 
• Základní znalost mechanické konstrukce a technologie výroby mechanických komponent 

NEBO Základní znalost programování v C++ nebo dalších programovacích jazycích. 
• Základní znalost zdravotnických norem. 

Co Vám můžeme nabídnout: 

• Být u zrodu nových technologií pro medicínu. 
• Práci v malém týmu zaměřeném na produkt (bez open space). 
• Skvělé kolegy, se kterými práce bude zábavou a kteří Ti vždy poradí. 
• Prostor pro vlastní kreativitu zatíženou minimem procesů. 
• Flexibilní pracovní dobu a možnost home office. 
• Zvýhodněnou kartu Multisport či ActivePass. 
• Systém zaměstnaneckých benefitů. 
• Přátelskou atmosféru na pracovišti a velmi otevřenou firemní kulturu. 
• Výbornou dopravní dostupnost (MHD, parkování pro zaměstnance). 

Informace o pozici 

Společnost 

BTL Medical Technologies s.r.o. 



Adresa 

Evropská 423/178, Praha – Vokovice 

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní 

Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá) 

Benefity: Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní 

doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, 

Kafetérie, Občerstvení na pracovišti, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní 

volno/sickdays, Možnost občasné práce z domova, Firemní akce, Vyhrazený čas na inovace 

Zařazeno: Elektrotechnika a energetika, IS/IT: Konzultace, analýzy a projektové řízení, 

Technika a vývoj, Konstruktér, Vývojový inženýr, Pracovník výzkumu a vývoje 

Typ pracovního poměru 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

Pozice je vhodná i pro absolventy. 

 

BTL Medical Technologies s.r.o., Leona Lacová 
Evropská 423/178, 16000 Praha – Praha 6, Česká republika 
770 169 508 
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