W związku z dynamicznym rozwojem firmy
poszukujemy ambitnych kandydatów na stanowisko:

AUTOMATYK - PROGRAMISTA PLC
DEC Poland Tekpro Sp. z o.o. to spółka szwajcarsko-duńska, należąca do DEC Group. Jako firma projektowo-produkcyjnohandlowa dostarczamy pojedyncze urządzenia i kompletne instalacje przemysłowe do obsługi materiałów sypkich w procesach
produkcyjnych. Zajmujemy się również przygotowaniem wspólnie z Klientem projektów układów funkcjonalnych i kompleksowych
rozwiązań technologicznych pod klucz.

Opis stanowiska:
•
•
•

programowanie sterowników PLC oraz paneli HMI (Siemens)
udział w etapach instalacji, uruchamiania i rozruchu systemów automatyki u klientów
tworzenie dokumentacji projektowej (FDS, HDS, SDS)

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

dobra znajomość środowiska Siemens TIA Portal ( języki STL, SCL, LAD, Visual Basic Scripts)
wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, elektrotechnika, mechatronika lub pokrewne)
praktyczna znajomość podzespołów elektrycznych oraz pneumatycznych
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
bardzo dobra obsługa komputera i oprogramowania biurowego,
umiejętność analitycznego myślenia, zaangażowanie, samodzielność i dobra organizacja pracy,
prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe atuty:
•
•
•

wiedza w zakresie norm i dyrektyw UE (bezpieczeństwa maszyn, stref zagrożonych wybuchem),
uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
znajomość oprogramowania CAD dla automatyków (preferowane SEE Electrical Expert oraz Automation Studio),

My oferujemy Tobie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ciekawą pracę w projektach dla międzynarodowych kontrahentów w Polsce i za granicą,
satysfakcjonujące warunki finansowe proporcjonalne do posiadanego/zdobywanego doświadczenia i umiejętności,
dostęp do nowych technologii stosowanych w przemyśle,
pracę wśród doświadczonych specjalistów i możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
przyjazną atmosferę pracy,
możliwości rozwoju zawodowego,
dofinansowanie do karty Multi Sport,
program opieki medycznej,
imprezy integracyjne.
Jeśli dynamiczne i pełne wyzwań środowisko pracy to twój cel zawodowy zgłoś się do nas.

UWAGA!
Zapraszamy do aplikowania również osoby bez doświadczenia, ambitne, chętne do rozpoczęcia przygody
z automatyką.
Przez okres próbny pracę wykonuje się w Mielcu. Miejsce pracy docelowe: Mielec lub Rzeszów – do ustalenia z Pracownikiem.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

