HUTA ŁABĘDY S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisko:

Automatyk- Elektronik
Miejsce pracy: Gliwice
Wymagania:












Wykształcenie średnie techniczne (automatyka, mechatronika, elektronika, elektrotechnika)
Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
Praktyczna umiejętność programowania sterowników przemysłowych firmy SIEMENS S7 300/400-warunek konieczny
Umiejętność czytania dokumentacji elektrycznej, schematów zasilania i sterowania
Znajomość sieci przemysłowych Profibus oraz Profinet
Uprawnienia SEP 1KV G-1/E
Umiejętność analizy i rozwiązywania problemów, wiedza na temat automatyki przemysłowej
Umiejętność pracy w zespole
Dyspozycyjność, dokładność, rzetelność i samodzielność
Język angielski w stopniu komunikatywnym (warunek konieczny)

Zakres obowiązków:








Szybkie i skuteczne usuwanie usterek na linii produkcyjnej oraz przywracanie funkcjonalności systemu sterowania
Przeprowadzanie konserwacji i remontów maszyn oraz urządzeń produkcyjnych
Diagnozowanie przyczyn awarii urządzeń automatyki (sterowników PLC1 SIEMENS SIMATIC S7 300/400 i paneli
operatorskich, falowników)
Raportowanie, analiza i działania korygujące zaistniałych awarii
Aktywny udział w przeglądach, remontach i odbiorze maszyn i urządzeń
Nadzór nad instalacją nowych maszyn i urządzeń

Dodatkowym atutem będzie:







Doświadczenie przy montażu i uruchamianiu instalacji z zakresu automatyki
Umiejętność programowania paneli operatorskich firmy SIEMENS ( WinCC flexible oraz TIA Portal
Znajomość napędów firmy Siemens oraz SEW - konfiguracja oraz diagnostyka
Wykształcenie wyższe licencjackie kierunkowe
Praktyczna znajomość i doświadczenie w wdrażaniu Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej

Oferujemy:




Możliwość rozwoju zawodowego na nowoczesnym wydziale produkcyjnym w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Stabilne warunki zatrudnienia
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MROZEK@HUTALAB.COM.PL LUB SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W BUDYNKU DYREKCJI POKÓJ NR 4 W TERMINIE DO 17.05.2019 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, w
tym przyszłych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą:

