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Oferta pracy na stanowisko:

Specjalista Automatyk
Nr ref. 8002-15
Pracodawca:
Klient Banku Danych o Inżynierach - światowy lider działający w branży higienicznej i leśnej.
Koncern rozwija i produkuje artykuły higieniczne oraz produkty pochodzenia drzewnego. Firma
oferuje produkty wielu znanych marek w ponad 100 krajach.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika,
Mechatronika)
• 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
• uprawnienia SEP 1kV
• umiejętność posługiwania się schematem elektrycznym oraz dokumentacją w języku
angielskim
• znajomość jęz. angielskiego w mowie na poziomie min. B2
• dobra znajomość sterowników PLC (Siemens, znajomość Allen Bradley jako atut)
Zakres obowiązków:
• zapewnienie ciągłości ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki przez nadzór nad
ich sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem, jak i za pracę nad strukturalnym
sposobem rozwiązywania problemów i zapewnieniem wydajności
• diagnostyka i bieżące usuwanie awarii występujących na maszynach
• modyfikacje oprogramowania maszyn oraz udział w uruchomieniach nowych
maszyn/transferach maszyn z innych lokalizacji
• wspieranie inżynierów procesu w tworzeniu i rozwijaniu standardów
• szkolenie pracowników działu w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzeń elektrycznych
• usprawnienie procesów od strony elektrycznej i automatycznej
• prowadzenie dokumentacji elektrycznej
Firma
•
•
•
•
•
•
•

oferuje:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
szeroki pakiet świadczeń socjalnych
pracę stacjonarną
możliwość rozwoju zawodowego i długofalową współpracę
udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych
pracę jednozmianową

Miejsce podjęcia pracy:
Oława

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.

