W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Robotyk – Automatyk
Miejsce pracy: Lublin

Poszukujemy robotyka-automatyka z doświadczeniem w branży budowy maszyn, produkcyjnej lub innej
podobnej do pracy w dziale budowy maszyn i stanowisk zrobotyzowanych.
Opis stanowiska:
\ montaż i uruchamiane maszyn i robotów przemysłowych w zakresie automatyki/elektryki
\ programowanie sterowników PLC, paneli HMI i robotów przemysłowych online i offline
\ przygotowywanie symulacji dla opracowywanych maszyn i urządzeń
\ rysowanie i czytanie schematów elektrycznych i pneumatycznych
\ wykonywanie pomiarów elektrycznych zgodnie z PN-EN
\ opracowywanie programów sterowania i wizualizacji dla maszyn, urządzeń, robotów
\ dbanie o sprawne funkcjonowanie wykonywanych maszyn i urządzeń
\ dbanie o powierzone narzędzia i sprzęt
Wymagania:
\ doświadczanie w montażu, budowie lub serwisie maszyn i/lub stanowisk zrobotyzowanych
\ aktywne prawo jazdy kat. B
\ sumienność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków
\ gotowość do okresowych wyjazdów na uruchomienia maszyn i stanowisk zrobotyzowanych
\ zdolności manualne
\ poszanowanie zasad BHP
\ mile widziane podstawowe umiejętności w zakresie programowania sterowników PLC i paneli HMI
Siemens lub pokrewnych
\ znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa maszyn i dyrektyw (dodatkowy atut)
\ znajomość zagadnień pneumatyki (dodatkowy atut)
\ znajomość oprogramowania WSCad lub E-Plan (dodatkowy atut)
\ umiejętność programowania lub obsługi robotów KUKA lub ABB lub UR (dodatkowy atut)
\ podstawowa znajomość języka angielskiego (dodatkowy atut)
Oferujemy:
\ umowę o pracę
\ pracę przy nowych maszynach i technologiach
\ indywidulany pakiet ubezpieczeniowy i prywatną opiekę medyczną
\ stabilną pracę w rozwijającej się firmie na umowę o pracę
\ możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (szkolenia kierunkowe)
\ wsparcie przy wdrożeniu na stanowisko
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysłanie CV na adres biuro@robotpartner.pl - skontaktujemy
się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Robot Parter Sp. z o.o.z siedzibą w Lublinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Robot Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8M. Dane zbierane są dla potrzeb
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 obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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