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Firma z branży Automotive, lider w dziedzinie robotyki w Europie z ugruntowaną pozycją na 

rynku międzynarodowym podpartą wieloletnim doświadczeniem w zakresie robotyki i 

automatyki przemysłowej. 

  

W związku z dalszym rozwojem, poszukujemy do naszych oddziałów kandydatów na stanowisko: 

  

Specjalista ds. procesu zgrzewania 

 (z elementami automatyki i robotyki) 

 

 

Miejsce pracy: Gliwice, praca w delegacji 

 

 

 

Zadania na stanowisku: 

 Wdrażanie, obsługa, serwis, optymalizacja i umiejętność doboru parametrów 

w procesach:  

o zgrzewanie punktowe 

o spawanie łukowe MIG, MAG, TIG 

o spawanie i lutowanie laserowe 

 Współuczestnictwo w audytach wewnętrznych i zewnętrznych 

 Sporządzanie, wdrażanie i nadzór nad dokumentacją technologiczną 

 Współudział w odbiorach 

Wymagania: 

 Wykształcenie techniczne (magister inżynier lub technik) 
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 Gotowość do wyjazdów służbowych – warunek konieczny 

 Znajomość języka angielskiego 

 Chęć do nauki, rozwoju oraz szybkie przyswajanie wiedzy 

Mile widziane: 

 Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku 

 Znajomość oprogramowania Bosch, Harms&Wende, Serratron, Fase, Aro, Scansonic, 

IPG etc. 

 Umiejętność programowania robotów przemysłowych (KUKA, Fanuc, ABB) 

 Umiejętność programowania sterowników PLC (Siemens, Rockwell, Phoenix Contact) 

 Znajomość języka niemieckiego 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę) 

 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako podstawowy element strategii firmy:  

o Wykształcenie specjalistyczne w zakresie programowania robotów 

przemysłowych (potrzebne do optymalizowania jakości w procesie spawalniczym, 

laserowym etc.) 

o Wykształcenie specjalistyczne w zakresie programowania narzędzi spawajacych 

o Wykształcenie specjalistyczne nakierowane na osiąganie jakości w 

automatycznych liniach produkcyjnych. 

 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków 

 Pracę w zespole specjalistów i partnerską atmosferę  

 Sprzęt niezbędny do pracy 

 Możliwość poznania najnowszych technologii 

 Dodatkowy system premiowania  

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@qt-swiss.eu  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez RW Swiss Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Zabrska 17 (dotyczy 

również danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 221 Kodeksu pracy) w związku z 

prowadzoną rekrutacją, a także  w przyszłych procesach rekrutacji. Moja zgoda na przetwarzanie danych 

jest ważna do odwołania. Zostałem poinformowany/a o prawie wglądu i poprawiania treści oraz 

możliwości usunięcia moich danych”. 

 

 

 

 

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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