
Praca w RW Swiss Automation to przede wszystkim styczność z najnowszymi technologiami w branży automotive oraz realizacja 
projektów dla najbardziej prestiżowych klientów, takich jak Audi, BMW, Tesla, Volkswagen, Lexus, Mercedes, Jaguar oraz wielu innych. 

Obecnie zatrudniamy 550 osób, a międzynarodowe doświadczenie i szerokie kompetencje high-tech pozwalają nam podejmować 
coraz śmielsze wyzwania biznesowe. 

W związku z ciągłym rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Projektant Procesu Technologicznego 
w branży Automotive

Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska:
•  analiza wykonalności montażu karoserii z wykorzystaniem dedykowanych technologii łączenia materiałów,
•  projektowanie/optymalizowanie/integracja procesu montażu karoserii samochodowych dla nowych oraz istniejących linii produkcyjnych,
•  Pre-engineering - wstępne planowanie detalicznego layoutu hali produkcyjnej z uwzględnieniem zaproponowanego procesu 
    montażu oraz logistyki,
•  kalkulacja wielkości towarzyszących zaprojektowanemu procesowi produkcji karoserii wraz z wyceną kosztową przedsięwzięcia,
•  Engineering - detaliczne zaplanowanie procesu produkcji karoserii zgodnie z wytycznymi klienta końcowego oraz regulacjami prawnymi,
•  opracowanie zagadnień towarzyszących: Layout 2D + 3D, analiza ryzyka i bezpieczeństwa, MTM i ergonomia pracy, media plan, 
    FMEA, Availability, dokumentacja procesowa, technologiczna i wykonawcza, CE,
•  Built to print - udział w fazie wykonawczej implementacji zaplanowanego procesu, w zależności od rozmiaru projektu: 
    listy zamówieniowe mechaniczne i elektryczne, time scheduling, change management, on-site support, project management,
•  tworzenie specyfikacji technicznej dla ofert,
•  praca z użyciem oprogramowania: pakiet Office, Process Simulate, Process Designer, Delmia, Catia, NX, Bentley Microstation, Microsoft Project
•  udział w spotkaniach projektowych z klientem, przygotowanie raportów i prezentacji, buy-off.

Oferujemy:
•  atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę),
•  ciągłe zwiększanie doświadczenia zawodowego i podnoszenie kwalifikacji,
•  uczestnictwo w realizacji międzynarodowych projektów w branży Automotive dla renomowanych klientów końcowych: 
   głównie koncernów VAG, BMW, Daimler, Tesla, Opel, Volvo, Jaguar, Land Rover i wiele innych,
•  pracę w młodym, dynamicznym zespole w międzynarodowej firmie,
•  kartę Multisport, prywatną opiekę medyczną oraz inne benefity pracownicze.

Oczekiwania:
•  wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie ostatniego semestru studiów, 
   (preferowane kierunki: Automatyka i robotyka, Mechanika i budowa maszyn, Inżynieria produkcji, Mechatronika, Elektrotechnika),
•  mile widziane doświadczenie w branży Automotive,
•  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem),
•  umiejętność obsługi programów CAD,
•  dobra znajomość pakietu MS Office,
•  gotowość do wyjazdów służbowych,
•  skrupulatność, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
•  samodzielność i elastyczność w działaniu,
•  umiejętność planowania i analitycznego myślenia.
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