Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Biuro Karier

Stanowisko:

Automatyk/Programista PLC

Firma:

VGHP SP. Z O.O.

Numer oferty:

479

Data dodania:

26-04-2017

Pracodawca
Nazwa firmy

VGHP SP. Z O.O.

Adres

Żywiec

E-mail

info@vghp.com.pl

Telefon

535536803

Oferowane stanowisko
Nazwa stanowiska

Automatyk/Programista PLC
VGHP SP. Z O.O. SP.K poszukuje osoby na stanowisko: Automatyk/Programista PLC
Szczegóły ogłoszenia:
Miejscowość: Żywiec
Wymagania:
- wykształcenie techniczne (min. średnie),
- doświadczenie w programowaniu sterowników PLC Siemens, środowisko TIA Portal lub Step
7,
- umiejętność czytania schematów elektrycznych oraz pneumatycznych,
- uprawnienia elektryczne SEP do 1kV,
- prawo jazdy kat.B,

Zakres obowiązków

- umiejętność samodzielnej pracy i samodyscypliny,
- umiejętność radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów,
- dyspozycyjność,
- wysoka kultura osobista,
- chęć zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz doświadczenia,

Oferujemy:
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- zatrudnienie na pełny etat - umowa o pracę,
- satysfakcję z pracy,
- pracę w miłej atmosferze,

Wymagania pracodawcy
Wykształcenie
Status kandydata
Obsługa komputera
Języki obce

techniczne

mile widziana:
- znajomość programowania sterowników PLC: Allen Bradley, GE Fanuc lub Delta,
- doświadczenie z zakresu programowania systemów wizyjnych,
- doświadczenie z zakresu układów bezpieczeństwa maszyn,
Umiejętności, predyspozycje

- doświadczenie w doborze podzespołów z zakresu automatyki (sterowniki, czujniki,
itd.),
- doświadczenie w zakresie napraw sprzętu pod względem elektrycznym
i pneumatycznym,
- umiejętność posługiwania się narzędziami i urządzeniami takimi jak: multimetr,
lutownica, suwmiarka, wiertarka, itp.,
- umiejętność posługiwania się podstawowym oprogramowaniem biurowym: MS world, excel.
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Warunki pracy
Oferty zawierające CV prosimy przesyłać za pomocą formularza. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na
Wymagane dokumenty

danych osobowych niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochro
Osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.

Forma umowy

umowa o pracę

Czas zatrudnienia

na czas nieokreślony

Godzinowy wymiar pracy

8:00 do 16:00

Data rozpoczęcia pracy

0000-00-00

Inne świadczenia

Rekrutacja
Termin i forma zgłoszenia

do 31.05.2017r.

Sposób kontaktowania się
z firmą

e-mail bądź telefonicznie

Dodatkowe informacje
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