Keeps you ahead in automated welding

AWL - Techniek je úspěšná mezinárodní společnost založená v
Nizozemsku. Navrhujeme a sestavujeme výrobní systémy pro
automobilový a kovozpracovatelský průmysl, kde klíčovou roli
hraje odporové, obloukové svařování a svařování laserem.
Společnost s vysokou technologickou úrovní, která využívá
nejnovější inovace a nejmodernější technologie v regulační
technice a spojovací technice. Jsme otevřenou, progresivní
a inovativní organizací s 500 zaměstnanci, kteří se zaměřují
na zákazníka. Pro náš podnik v České republice se sídlem v
Napajedlích hledáme.

Jste právě Vy tím zkušeným, profesionálním, inteligentním partnerem, kterého hledáme?

MUŽE/ŽENU NA PRACOVNÍ POZICI TECHNIK ŘÍZENÍ PLC
Jste zodpovědní za programování softwaru našich strojů. Budete připravovat a navrhovat software pro PLC a PC řízení
a sběrnicové systémy. Rovněž budete testovat a uvádět do provozu stroje v dílnách a podílet se na dalším rozvoji našich
řídících prvků. Programování softwaru je Vaší druhou přirozeností a zavádění technologicky vyspělých aplikací pro
Vás představuje výzvu. Disponujete hlubokými analytickými dovednostmi, které Vám pomohou při řešení technických
problémů?
Pracovní požadavky

Nabízíme

►► Magisterský nebo bakalářský titul v

►► Podnětné, inspirující, profesionální

Zaujala Vás tato nabídka?

oboru elektrotechniky nebo řízení

pracovní prostředí s příjemnou a

výhodou

neformální pracovní atmosférou

Zašlete, prosím, svůj životopis spolu

osvědčené a úspěšné nizozemské

s průvodním dopisem v anglickém

►► 0-5 let praxe v oblasti řídící
techniky nebo průmyslové
automatizace
►► Zkušenosti se Siemens S7
výhodou
►► Vztah k mechatronickým systémům
►► Plynulá komunikace v českém a
anglickém jazyce
►► Ochota cestovat do/ pracovat v
zahraničí
►► Dobré komunikační dovednosti a
schopnost samostatné práce

společnosti
►► Vysokou míru samostatnosti při
práci
►► Dobré platové podmínky s vynikajícími mimořádnými benefity
►► Možnosti dalšího růstu a rozvoje v
oboru svařovacích a robotických
technik
►► Vnitropodniková školení a další

jazyce na adresu info@awl.cz.
Více informací naleznete na našich
webových stránkách: www.awl.nl.
S případnými dalšími souvisejícími
dotazy se, prosím, obracejte na
Business Unit Managera Arno Nattera.
Tel.: +31 630 900 077
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vzdělávání v naší centrále v Nizozemsku
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