
 

 

 
 
 

KONCERN Design Studio hledá do svého týmu nového kolegu na pozici  
 

Vedoucí prototypové dílny 
 
 
Jsme designové studio a naší hlavní expertizou je vývoj a design dětských autosedaček. Již více než 15 let 
pracujeme pro globální značky Cybex a GB. Námi navržené autosedačky dostaly řadu ocenění, např. 9x 
mezinárodní cenu za design “Red Dot” a pravidelně se umisťují na špičce ve spotřebitelských testech. Vyvíjíme 
autosedačky pro evropský, americký a také asijský trh. 
Kromě autosedaček navrhujeme take nábytek, osvětlovací tělesa, nápojové skolekce či skleněné modulární 
systémy do architektury. Pravidelně se zúčastňujeme mezinárodních výstav jako Design Week v Miláně a dalších 
výstav v Paříži, Číně aj. 
Náš proces vývoje je podobný procesu používaného v autoprůmyslu. Vytváříme skici, rendery, pre-engineering, 
clayový model, surfacing, design model / prototyp. Celý proces máme in-house, máme vybavenou prototypovou 
dílnu, 3D skener a dvacet 3D tiskáren. Dále take připravujeme nákup SLS technologie a profesionálního řezacího 
laseru. 
 
Do našeho 12ti členného týmu hledáme vedoucího prototypové dílny. Ten bude převážně pracovat na modelech 
a prototypech dětských autosedaček a plastařských výrobků. Bude úzce spolupracovat s našimi designéry a 
inženýry.  
 
Na projektech pracujeme od fáze předvývoje přes crashtesty, návrhy mechanismů až po finální povrchová data 
výrobků a výrobu dokonalých designových modelů. 
 
 
 Požadavky: 
 

- řemeslná preciznost, a smysl pro detail   
- znalost obsluhy 3D tiskáren  
- ideálně znalost nějakého CAD programu, např. pro zadávání laserových výpalků, úprav 3D modelů pro 

3D tisk  
- zkušenosti s vedením prototypové dílny 
- ideálně znalost technologií: jednoduché svařování tig/mig, laserové výpalky, broušení, tmelení, lakování, 

odlévání do silikonových forem 
- zkušenost s auto-laky a stříkáním modelů výhodou  
- schopnost komunikace s lead-inženýrem projektu 
- schopnost plánování práce v dílně + organizace práce studentů / brigádníků  
- řidičský průkaz B  
- angličtina alespoň na komunikační úrovni (časté jednání se zahraničními klienty) 

 
 
Náplň práce: 
 

- spolupráce při koncipování technologie výroby modelů 
- faktická řemeslná práce na modelech výrobků, které studio navrhuje  
- po zaučení příprava dat pro technologii 3D tisku  
- spolupráce s ostatními členy studia při výrobě funkčních prototypů a design modelů 
- organizace práce studentů při finalizaci modelů v dílně  
- vytváření časových plánů a kusovníků u jednotlivých modelů  
- vyhledávání vybavení a nákupy nových nářadí a strojů   
- vyhledávání nových materiálů a postupů pro modelářskou dílnu 
- evidence a dokupování běžných materiálů 

 
 
 

 
 



 

 

 
Benefity: 
 

- studio sídlí v reprezentativní vile v klidné části Prahy Braníka. Máme charakter mladé technologické firmy 
s dobrým kolektivem, společnými nejen sportovními aktivitami, dobrou kávou, občerstvením a grilem na 
zahradě...  :-)  

- možnost podílet se na vývoji progresivních výrobků se špičkovým designem 
- možnost rozvíjet komunikaci v angličtině při kontaktu se zákazníky a cestách na veletrhy v zahraničí 
- studio platí vzdělávací kurzy angličtiny a SW kurzy a školení 
- motivující plat a bonusový systém 
- flexibilní pracovní doba, rádi vyjdeme vstříc individuálním potřebám 

 
 
 
Nástup: během tří měsíců                                  V případě zájmu posílejte své životopisy na studio@koncern.cz  
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