
    Alfa Laval is today a world leader within the key technology areas of heat 
transfer, separation and fluid handling. Our company was founded on a single 
brilliant invention and innovation remains at the heart of everything we do. 

    Alfa Laval’s worldwide organization helps customers in nearly 100 countries 
to optimize their processes. We have 42 major production units (15 in Europe, 
8 in Asia, 4 in the US and 1 in Latin America).

   The company has over 18 000 employees, the majority of whom are located 
in Sweden, Denmark, India, China, the US and France.

   Our corporate mission: Over the years, Alfa Laval has been recognized as a 
supplier of high-quality products. This is still valid, but we also provide value for 
our customers. This value is summarized in our mission: To optimize the 
performance of our customers’ processes. Time and time again. This means 
that we are a customer-focused company that supplies products and solutions 
that help our customers become more productive and competitive. We define 
the challenges faced by our customers and offer them solutions that respond 
to their true needs.

SERVISNÍ TECHNIK pro průmyslová zařízení Alfa Laval 

Hlavní povinnosti a odpovědnosti: 
• údržba a opravy zařízení Alfa Laval u zákazníka nebo v servisním 

centru
odpovědnost za řádné a včasné provedení práce
vedení servisních záznamů a reportování nadřízenému
poskytování podpory zákaznickému servisu (určování požadovaných 
dílů vč. objednacích čísel)
vytváření a udržování pozitivních vztahů a spolupráce se zákazníky a 
kolegy
cestování k zákazníkům – plánované i operativní.
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Požadujeme: 
• dokončené středoškolské vzdělání v oboru strojním (mechanik, seřizovač) 

nebo elektro
min. 5 let praxe na obdobné pozici
předchozí praktickou zkušenost s průmyslovými řídícími systémy
organizační a komunikační schopnosti 
anglický jazyk na komunikativní úrovni
běžná znalost práce s PC
ochotu dalšího vzdělávání
časovou flexibilitu a ochotu cestovat po celé republice a do zahraničí
řidičský průkaz sk. B, praxi v řízení,
logické myšlení, schopnost diagnostikovat problém, 
samostatnost při řešení technických problémů
platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (Vyhláška 
50/1978sb.) je výhodou
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Nabízíme: 
• odpovídající finanční ohodnocení

bonusový systém
možnost odborného růstu
možnost kariérního růstu
zázemí a podporu špičkové zahraniční společnosti
školení ve školicích centrech firmy v zahraničí
mobilní telefon
služební automobil i k soukromým účelům 
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Kontakt 
V případě Vašeho zájmu prosím zašlete svůj životopis v českém a 
anglickém jazyce na pavel.malik@alfalaval.com

•

•
•

•

•

•

•

•

Mezinárodní společnost Alfa Laval hledá do svého týmu vhodného kandidáta na pozici servisního technika. Jedná se o 
podnětnou a zajímavou příležitost pro každého, koho zajímají průmyslové technologie a chce se věnovat oblasti údržby a 
servisu pod křídly špičkové nadnárodní společnosti.

Hlavní náplní práce je údržba a opravy deskových výměníků tepla, různých typu separátorů (dekantační a vysokoobrátkové 
odstředivky, membránové moduly) a komponentů určených pro přepravu tekutin u zákazníků zejména na území České 
republiky a v případě potřeby i v dalších zemích regionu.




