PLC programátor – průmyslová automatizace
Jsme specializovaná výrobní a inženýrská společnost, vyvíjející inovativní řešení, která automatizují výrobní procesy
našich zákazníků. High-tech vývoj, moderní vybavení, orientace na vysokou kvalitu, pokročilé řídící struktury a solidní
firemní politika nám umožnily, abychom se staly jednou z předních celosvětových společností v tomto oboru.
Základem našeho úspěchu a silného růstu jsou naši vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci. Prostřednictvím
neustálého vzdělávání a odbornou přípravou, neustále prohlubujeme naše znalosti, tak abychom byli i v budoucnu
kompetentním partnerem pro naše zákazníky.
Neustále hledáme kvalifikované a motivované zaměstnance. Pracujte s námi v průmyslu budoucnosti, ať jako praktikant
či zkušený profesionál!

Zajímají Tě technologické novinky? Chceš s nimi pracovat?
Baví tě strojírenství a průmyslová automatizace?
Chceš pracovat ve firmě, která dodává stroje a výrobní linky, které navrhli, vyrobili a
naprogramovali její specialisté? Chceš se stát jedním z nich?
Z důvodu rozšiřování našich aktivit na poli robotizace a automatizace, hledáme do svého týmu nové kolegy.
Co je náplní práce?
 vývoj aplikačního SW pro automatizační systémy (PLC, průmyslové roboty, periferie) vč. dokumentace
 instalace, testování, oživení a uvedení řídicích systémů do provozu interně i u zákazníka
 příprava a provedení přejímky se zákazníkem
 návrh koncepce automatizace, návrh standardů pro vývoj aplikačního SW
 zákaznická podpora, školení
Jaké jsou požadavky na tuto pozici?
 SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na automatizační techniku
 HW a SW znalosti PLC (programovací jazyky: Step7, TIA, WinSPS, KRL, VAL3, C/C++, Delphi, Visual Basic)
a ovládání robotů
 pokročilou znalost německého nebo anglického jazyka
 dobrá znalost mechaniky, pneumatiky, elektroniky
 obecná znalosti PC (MS – Office)
 pozitivní přístup, identifikace se společností/produktem
 schopnost pracovat v týmu i zcela samostatně
 komunikační, organizační schopnosti
 odpovědnost, samostatnost, spolehlivost
 ochota cestovat, řidičský průkaz
Co nabízíme?
 zajímavou a rozmanitou práci
 zaškolení v německé centrále
 zajímavé finanční ohodnocení, bonusový program
 příspěvek na stravování
 možnost dalšího vzdělávání
 možnost profesního růstu
 místo výkonu práce: Úvaly u Prahy (vlakem do 30 min z centra Prahy, do 30 min z Kolína)
Chcete se připojit k našemu týmu?
Budeme se těšit na Váš životopis zaslaný na: HR-cz@hahnautomation.com
nebo nás kontaktujte telefonicky: 281 012 594.

