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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: 

Programista PLC  
Miejsce pracy: Gliwice, Katowice, Wrocław, Poznań 

 

 

Opis stanowiska: 

• Programowanie z zakresu PLC, HMI 

• Udział w projektowaniu nowych maszyn 

• Parametryzacja czujników, systemów wizyjnych 

• Rozruch napędów 

• Udział we wdrożeniach u klientów 

• Przygotowanie dokumentacji technicznej 

• Aktywny udział w tworzeniu koncepcji technicznych oraz realizacji ambitnych projektów 

dla klientów z różnych gałęzi przemysłu (głównie Automotive) 

 

Wymagania: 

 

• Wykształcenie wyższe kierunkowe (mile widziane: automatyka, elektronika, mechatronika, 

informatyka) 

• Zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole 

• Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym 

• Gotowość do podróży służbowych 
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Mile widziane: 

 

• Doświadczenie na podobnym stanowisku (automatyk, programista PLC) branża 

Automotive 

• Praktyczna znajomość TIA Portal 

• Praktyczna znajomość programowania sterowników PLC Rockwell, Siemens oraz 

modułów Safety 

• Znajomość standardów Automotive Daimler (Integra Standard), BMW, VW, Audi etc. 

• Umiejętność rozruchu układów napędowych (falowniki, serwa, silniki krokowe) 

• Znajomość programowania offline (Virtual Commissioning, Process Simulate) 

 

Oferujemy: 

• Możliwość kształcenia, rozwoju oraz awansu w firmie o pozycji lidera na rynku automotive 

• Specjalistyczne szkolenia, wprowadzenie i wdrożenie w standardy branżowe 

• Uczestnictwo w realizacji międzynarodowych projektów dla renomowanych Klientów 

(m.in. BMW, Mercedes, Tesla) 

• Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 

• Pracę w zgranym, młodym i dynamicznym zespole 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji – indywidualnie dopasowana ścieżka rozwoju 

• Możliwość poznania najnowszych technologii w branży motoryzacyjnej – innowacyjnych 

nie tylko w skali Polski, ale na całym świecie! 

 

 

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 wyłącznie z wybranymi kandydatami. 
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