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2019-01-17



Ważna jeszcze 16 dni (do 201902-16)

Aplikuj teraz
Jesteśmy jednym z liderów w branży producentów automatyki przemysłowej.
Specjalizujemy się w sensoryce, systemach RFID, przemysłowych sieciach komunikacyjnych oraz
systemach bezpieczeństwa dla przemysłu. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy
kandydatów na stanowisko:

 Pokaż numer pracodawcy







Specjalista ds. Automatyki
Miejsce pracy: Opole
Sprawdź podobne oferty

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby chcące rozwijać swoje kompetencje w automatyce
przemysłowej - studentów V roku studiów technicznych, a także absolwentów i osoby pracujące
będące na początku swojej kariery zawodowej.

Specjalista ds.
Automatyki

Zakres obowiązków

Club Silesius

Doradztwo i wsparcie techniczne dla klientów na każdym etapie realizacji aplikacji.
Przygotowywane dokumentacji technicznej i ofert cenowych oraz wsparcie techniczne dla
przedstawicieli handlowych.
Obsługa Centrum Szkoleniowego Turck - w tym obsługa techniczna stanowisk
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla klientów oraz przygotowywanie
programów i promowanie szkoleń w otoczeniu biznesowym firmy.
Współpraca z działem marketingu i działem handlowym pod kątem realizacji działań
promocyjnych dla wskazanej kategorii produktów (np. udział w targach, seminariach,
konferencjach itp.).
Zapewnienie wysokich standardów obsługi klienta.
Znajomość i doświadczenie w programowaniu sterowników PLC będzie dodatkowym
atutem.

 Opole, opolskie

22.01.2019

Inżynier
AutomatykRobotyk
AIUT Sp. z o.o.

 Opole, opolskie

Nasze oczekiwania

21.01.2019

Opiekun Robota
Humanoidalnego

Wysoka motywacja do pracy oraz chęć podnoszenia swoich kompetencji (firma zapewnia
także szeroki dostęp szkoleń).
Wykształcenie wyższe techniczne lub V rok studiów – preferowane kierunki: automatyka,
mechatronika, elektrotechnika lub pokrewne.
Umiejętność pracy w zespole oraz zdolności interpersonalne.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Prawo jazdy kat. B.
Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie Polski.

Weegree

 Opole, opolskie

20.01.2019

Elektryk Automatyk

Co oferujemy w zamian

Browar
NAMYSŁÓW Sp. z
o.o.

Atrakcyjne wynagrodzenie
Atrakcyjny system premiowy.
Atrakcyjne benefity pozapłacowe, m.in. karta Multisport i prywatna opieka medyczna.
Umowę o pracę na pełny etat.
Praca w systemie jednozmianowym (7.30-15.30).
Praca w nowoczesnym środowisku technologicznym przy wsparciu nowoczesnego
Centrum Szkoleniowego.
Zatrudnienie w firmie będącej jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie,
cieszącej się wysoką renomą na rynku producentów systemów automatyki przemysłowej.
Możliwość awansu i dalszego rozwoju kompetencji w obszarze automatyki przemysłowej.
Dostęp do szkoleń zawodowych oraz profesjonalnych narzędzi pracy.

 Namysłów, opolskie

26.01.2019

Automatyk
Randstad Polska
Sp. z o.o.

 Skarbimierz, Grodków23.01.2019
Automatyk/mechatronik/elektronik

DOŁĄCZ DO NAS

Coroplast Polska
Sp. z o.o. Sp. k.

Rekrutację prowadzi firma ILLUSTRO Doradztwo S.C.
Informacji w sprawie rekrutacji udziela:
Beata Tasarz
tel. 574 474 789

 Strzelce Opolskie, op

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku "DOŁĄCZ DO NAS"

Centrum Szkoleniowe Turck

Do obejrzenia

Pracodawca ma prawo
zakończyć rekrutację we
wcześniejszym terminie.

Udostępnij

Administratorem danych jest ILLUSTRO Doradztwo S.C. z siedzibą w Opole 45-131, Cygana 4. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej
rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.

Aplikuj teraz

Popularne wyszukiwania:
praca, kreator CV, list motywacyjny, kalkulator wynagrodzeń, zarobki stanowiska, praca Opole, praca Kędzierzyn-Koźle, praca Warszawa, praca Kraków, praca Łódź, praca Wrocław,
praca Poznań, praca Gdańsk, praca Szczecin, praca Bydgoszcz,
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