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Oferta pracy na stanowisko:

Inżynier Elektronik Automatyk
Nr ref. 7943-15
Pracodawca:
Klient Banku Danych o Inżynierach - międzynarodowa firma produkcyjna, lider w branży FMCG.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, techniczne z zakresu automatyki, elektrotechniki, elektromechaniki,
robotyki
• Minimum roczne doświadczenie w obsłudze technicznej układów sterowania i automatyki w dziale
utrzymania ruchu firmy produkcyjnej - preferowany system Allen Bradley
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• Doświadczenie w pracy ze sterownikami PLC
• Znajomość systemów wizualizacji WinCC oraz Intouch mile widziana
• Uprawnienia energetyczne SEP grupy I do 1kV
• Umiejętność programowego diagnozowania pracy maszyn i urządzeń
• Umiejętność czytania schematów elektronicznych i logicznych
• Umiejętność myślenia analitycznego oraz pracy pod presją czasu
Zakres obowiązków:
• Prowadzenie diagnoz, napraw urządzeń i instalacji z rozbudowanymi układami pomiarowymi i
sterowania
• Nadzorowanie dokumentacji technicznych oraz tworzenie instrukcji UR dla obszaru
• Definiowanie i zatwierdzanie specyfikacji na części i podzespoły do modernizacji maszyn
• Opracowywanie zapytań ofertowych dla potencjalnych dostawców
• Stała współpraca z Inżynierem Utrzymania Ruchu w celu wyeliminowania nieplanowanych
przestojów technicznych
• Prowadzenie i udział w przygotowaniu projektów modernizacyjnych i wdrożeniowych dla obszaru
• Aktualizacja dokumentacji elektrycznej i procesowej, a w przypadku jej braku przygotowanie
informacji dla jej przygotowania
• Aktualizacja oprogramowania w PLC
• Aktualizacja uprawnień elektro-energetycznych do wymaganego poziomu
• Udział w analizach i pracach prewencyjnych i predykcyjnych
Firma
•
•
•
•
•

oferuje:
Pracę w dynamicznym, międzynarodowym zespole
Możliwość rozwoju zawodowego, udział w programach rozwojowych
Ciekawe wyzwania i cele do realizacji
Pakiet benefitów dodatkowych (ubezpieczenie na życie, abonament medyczny, karta Multisport,
pracowniczy program emerytalny, dofinansowanie do posiłków)
Atrakcyjne wynagrodzenie

Miejsce podjęcia pracy:
Dolny Śląsk

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„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.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach już od ponad 23 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych.
Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już ponad 167 tysięcy absolwentów. Dołącz do nich, zarejestruj się w naszej bazie i
zyskaj bezpłatne wsparcie na rynku pracy. Poinformujemy cię o każdej nowej ofercie pracy.

