Zostań członkiem naszego zespołu w przyszłościowej branży high-tech:
Projektuj i wdrażaj razem z nami zrobotyzowane systemy automatyki przemysłowej.

Poszukujemy w celu wzmocnienia naszego zespołu

PROGRAMISTĘ
sterowników PLC oraz robotów przemysłowych.

PAŃSTWA PRZYSZŁE ZADANIA , PO SZKOLENIU I SKRUPULATNYM WDROŻENIU:
▪▪ Opracowanie specyficznych dla potrzeb klienta
programów dla robotów KUKA/ABB/innych oraz/lub
kompletne programowanie sterowników PLC, wizualizacje systemów i łączenie interfejsów z nadrzędnymi
systemami
▪▪ Testy systemów aż do momentu odbioru zgodnego z
listą QS u nas w Dernbach
▪▪ Wdrażanie, testowanie, optymalizacja systemów aż do
odbioru przez zleceniodawców na miejscu u naszych
klientów w Niemczech i w Polsce

▪▪ Szkolenie personelu klienta przygotowujace do
póżniejszej obsługi naszych instalacji zrobotyzowanych
▪▪ Współpraca przy tworzeniu specyficznej dla klienta
dokumentacji
▪▪ Serwis, jak również zmiany funkcji systemu – zdalnie
lub na miejscu u klienta
▪▪ Ewentualne kierowanie projektami dotyczącymi kompletnych systemów sterowania

Czytaj dalej na Str.2
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PAŃSTWA PROFIL
▪▪ Wykształcenie techniczne lub wyższe (kierunek: automatyka, robotyka, elektronika)
▪▪ Atutem będzie znajomość jednego lub kilku następujących języków: C, C++, Simatic S7, WIN CC, sterowanie robotami (w szczególności roboty KUKA)
▪▪ Gotowość do wielomiesięcznej fazy wdrożeniowej
w naszej siedzibie firmy w Dernbach z możliwością
regularnych odwiedzin w Polsce.
▪▪ Po fazie wdrożenia: gotowość do jedno oraz wielodniowych wyjazdów serwisowych oraz montażowych w

Niemczech i później w Polsce.
▪▪ Bardzo dobra znajomość języków: niemieckiego oraz
angielskiego
▪▪ Znajomość pakietu MS-Office
▪▪ Umiejętność pracy w zespole
▪▪ Poczucie jakości
▪▪ Inicjatywa własna oraz ambicja w dążeniu do wyzna
czonych celów

OFERUJEMY
▪▪ Elastyczny czas pracy
▪▪ Doskonały klimat pracy w młodym zmotywowanym
zespole
▪▪ w późniejszym okresie możliwość pracy na zasadzie
home office
▪▪ motywacyjny system wynagrodzenia
▪▪ Skrupulatne i szczegółowe, wielomiesięczne wdrożenie w naszej siedzibie w Dernbach (kod pocztowy
D-56307)

▪▪ Pewne miejsce pracy w przyszłościowej branży hightech
▪▪ Krótkie ścieżki decyzyjne
▪▪ Systematyczne szkolenia
▪▪ Zróżnicowane, wymagające zadania
▪▪ Możliwość samodzielnej pracy
▪▪ Nowoczesne miejsce pracy i wyposażenie
▪▪ Atrakcyjne pakiety socjalne

▪▪ Służbowe mieszkanie na koszt firmy oraz pokrycie
kosztów przejazdów weekendowych do Polski

Czekamy na Państwa aplikację.
Prosimy o przesłanie jej wraz z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia oraz terminu możliwego podjęcia pracy.
▪▪ mailowo na adres:
personal@koch-roboter.de

▪▪ pocztowo na adres:
KOCH Industrieanlagen GmbH
Ringstraße 9
D-56307 Dernbach
Germany

Dodatkowymi informacjami służą:
▪▪ Dział Personalny pod numerem: +49 2689 9451-120
▪▪ Łukasz Widawski – Area Sales Manager Poland, pod numerem: +48 608 446 500

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).“
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