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

„Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez QT Swiss Engineering 
Sp. z o.o. do celów związanych z tym i przyszłym procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182).”

Praca w QT Swiss Engineering  to przede wszystkim styczność z najnowszymi technologiami w branży automotive oraz realizacja
projektów dla najbardziej prestiżowych klientów, takich jak: Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Lexus,  Jaguar oraz wielu innych. 
Obecnie zatrudniamy już ponad 600 osób, a międzynarodowe doświadczenie i szeroki zakres kompetencji high-tech pozwalają nam 
podejmować coraz śmielsze wyzwania biznesowe. 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

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 przydzielonych zadań.

 

 
 
 
  

OCZEKUJEMY:
•    Wykształcenia wyższego kierunkowego (automatyka, elektronika, mechatronika, informatyka),
•    Praktycznej znajomości programowania sterowników PLC Rockwell, Siemens oraz modułów Safety,
•    Znajomości standardu BMW 8.x – warunek konieczny,
•    Gotowości do podróży służbowych - warunek konieczny,
•    Zdolności analitycznych i umiejętności pracy w zespole,
•    Min. komunikatywnej znajomości j. angielskiego lub niemieckiego,
•    Czynnego prawa jazdy kat. B.

OFERUJEMY:
 

•    Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku (umowa o pracę),
•    Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
•    Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków,
•    Pracę w zespole specjalistów i partnerską atmosferę,
•    Niezbędny sprzęt do pracy,
•    Możliwość poznania najnowszych technologii,
•    Dodatkowy system premiowania,
•    Karta Multisport, prywatna opieka medyczna i inne profity pracownicze.

ENGINEERING PARTNER
IN SEARCH OF EXCELLENCE


