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Hledáme RBT Programátora!

Ve společnosti AWL-Techniek CZ s.r.o. se
specializujeme na technologicky vyspělá zařízení
se zaměřením na automatizaci. Našim klientům
navrhneme a vytvoříme nejmodernější aplikace
pro zajištění automatizace výroby.
•
•
•
•

Chceš být zodpovědný/á za implementaci a
testování softwaru?
Jsi týmový hráč, ale umíš pracovat i
samostatně?
Chceš být u toho, když uvádíme stroj do
provozu u zákazníka?
Baví Tě cestování?

Odpověděl/a jsi “ano”? Tak čti dál!
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•
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Co od nás můžeš očekávat?

Jaká bude Tvá role?
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Zodpovědnost za implementaci a testování softwaru
našich strojů;
Budeš se podílet na uvádění strojů do provozu dle
technických požadavků zákazníka;
Budeš provádět úpravy RBT softwaru a podílet se na
přípravách projektů;
Úzká spolupráce s kolegy našeho oddělení i ze
zahraničních poboček.

Výsledkem tvé práce bude:
•
•
•
•

Funkční stroje;
Včasně odvedená práce;
Návrhy na řešení a změnu softwaru;
Spokojený nadřízený a zákazník.

•

Vzdělání v oblasti elektrotechniky, řídících nebo

Bez čeho se neobejdeš?

informačních technologií;
Praxe s programováním robotů pro Tebe bude
výhodou (ABB, Yaskawa, Fanuc, Kuka);
Analytické dovednosti k řešení technických obtíží;
Komunikativní znalosti AJ (slovem i písmem) –
budeš komunikovat s kolegy z ostatních poboček a
cestovat;
Ochoty cestovat a pracovat u zákazníka/v zahraniční
pobočce – po zaučení budeš jezdit na servisní
výjezdy;
Řidičského průkazu sk. B;
Flexibilita je Tvá druhá vlastnost.

Vysvětlíme Ti, jak to u nás chodí a zaškolíme Tě;
Možnost pracovat v mezinárodním prostředí;
Když se budeš potřebovat něco doučit, rádi Tvůj
odborný růst podpoříme;
Neformální atmosféru;
Široké spektrum firemních benefitů:
- Týden dovolené navíc
- Příspěvek na dopravu
- Příspěvek na penzijní připojištění (10.800,- Kč/
rok)
- Firemní tarify
- Firemní akce
- Finanční prémie (2x ročně 10 000,- Kč)
- Bonus k pracovnímu výročí

Zaujala Tě naše nabídka?

Pak se těšíme na Tvůj životopis v českém i anglickém
jazyce, který pošli na hrm@awl.cz. Nástup je možný
ihned.

