
Inżynier Robotyki Online + Offline
Lokalizacja: woj. śląskie, Szczecin, Wrocław, Poznań

www.qt-swiss.eurekrutacja@qt-swiss.eu @QTSWISSEngineering

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:

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU: 
•    programowanie offline oraz online robotów przemysłowych,
•    sporządzanie dokumentacji technicznej,
•    konfiguracja, uruchamianie i testowanie dostarczanych rozwiązań,
•    sugestie, co do optymalizacji procesu przygotowania i wdrożenia rozwiązań,
•    aktywny udział w tworzeniu koncepcji technicznych oraz realizacji ambitnych projektów dla klientów z różnych gałęzi przemysłu,
•    budowa pozytywnych kontaktów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 
 
 
 

OFERUJEMY:

• możliwość kształcenia, rozwoju oraz awansu w firmie o pozycji lidera na rynku,
• uczestnictwo w realizacji międzynarodowych projektów dla renomowanych Klientów,
•  atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• pracę w młodym, dynamicznym zespole w międzynarodowej firmie,
• podróże służbowe: głównie Europa, USA oraz Ameryka Południowa,
• możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
• możliwość poznania najnowszych technologii.

WYMAGANIA:

• wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym technologicznym - Automatyka i Robotyka lub pokrewne, 
,• znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego min. w stopniu komunikatywnym,
• gotowość do wyjazdów służbowych.

ENGINEERING  PARTNER
IN SEARCH OF  EXCELLENCE

MILE WIDZIANE:

•    doświadczenie w branży Automotive,
•    znajomość standardów automotive Daimler, BMW, VW, Audi etc.,
•    umiejętność programowania w językach C+, Visual Basic etc.

   


