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Věc:   Nabídka zaměstnání pro absolventy SPŠ v Klatovech 

 
Firma Müssig Engineering s.r.o. se sídlem v Domažlicích nabízí 4 volná místa na pozici projektanta 
stavební kovovýroby pro švýcarský stavební trh. 
 
Pro mateřskou firmu Müssig AG se sídlem v Amriswilu ve Švýcarsku konstruujeme již více než 10 let  
na míru pro švýcarské stavební firmy v německém programu HiCAD ve 3D stavební kovovýrobu 
převážně pro novostavby. Jedná se o zábradlí všeho druhu a všech možných výplní,  
dělicí a zavětrovací stěny, přístřešky např. pro kontejnery, kola apod., rošty a mříže, vrata,  
úniková požární schodiště, oplocení z ocelových profilů, kryty větracích šachet atd.  
Hlavním konstrukčním materiálem jsou ocelové profily z konstrukční oceli, nerezové profily používáme 
převážně na madla zábradlí. 
 
Požadavky na absolventa:  
 
1) německý jazyk pokud možno na středoškolské úrovni (bude potřeba domlouvat se Skypem se 
švýcarskými kolegy, psát doprovodné německé texty k mailem odesílaným výkresům, popisovat vlastní 
výkresy pouze německy atd.) s důrazem na znalost německé odborné terminologie 
2) schopnost čtení a porozumění německé stavební dokumentaci 
3) znalost technického kreslení v libovolném CAD-programu (stačí zkušenosti ve 2D) 
4) dobrý zdravotní stav vzhledem k vyměřování hrubých staveb ve Švýcarsku v rámci praxe 
5) vzhledem ke služebním cestám do Švýcarska vlastními vozy požadujeme řidičský průkaz skupiny 
B/B1 
 
Co nabízíme: 
1) školení v konstrukčním německém 3D programu HiCAD v naší firmě v Domažlicích  

(v závislosti na znalostech a schopnostech uchazečů se předpokládá délka školení 2÷3 měsíce)  
a následná praxe na konkrétních zakázkách u mateřské firmy ve Švýcarsku 
2) firmou hrazené kurzy německého jazyka 
3) příjemné pracovní podmínky v sídle firmy v Domažlicích 
4) kromě standardních cestovních náhrad a diet dle českých předpisů poskytujeme navíc  
zaměstnancům při jejich služebních cestách vlastními vozy do Švýcarska roční havarijní pojištění,  
roční cestovní pojištění, roční dálniční známku pro Švýcarsko, krátkodobé dálniční známky pro přejezd 
Rakouska, ochranné pomůcky a firemní pracovní ošacení pro vyměřování na stavbách atd. 
4) dobré platové podmínky s možností růstu, každoroční valorizace platů o 3%, po zapracování 
každoročně 13.plat v plné výši, firemní mobil, stravenky 80,-Kč/den atd. 

 
Webovské stránky mateřské firmy ve Švýcarsku: www.muessig.ch 
 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tochor 
jednatel firmy Müssig Engineering s.r.o. 


