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:

Software Developer
Miejsce pracy: Szczecin

Opis stanowiska:
•
•
•

Tworzenie nowych oraz rozwój istniejących aplikacji,
Udział w analizach, testach oraz wdrożeniach wytworzonego oprogramowania,
Sporządzanie dokumentacji technicznej oprogramowania.

Oferujemy:
•
•
•
•

Pracę w dziale R&D i udział w projektach rozwojowych,
Możliwość kształcenia, rozwoju oraz awansu w firmie o pozycji lidera na rynku,
Pełne wdrożenie pracownika w zakres obowiązków,
Kartę Multisport oraz inne benefity pracownicze.
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Oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego (mile widziani studenci
ostatnich lat kierunku Automatyka i Robotyka),
Doświadczenia w tworzeniu aplikacji (mile widziane doświadczenie z bibliotekami
OpenCV, PCL, Qt),
Dobrej znajomości języków: C++ lub C#, (mile widziana znajomość: VBA lub VBScript),
Samodzielności oraz umiejętności analizowania problemów, diagnozowania i
znajdowania rozwiązań,
Praktycznej znajomości języka angielskiego (praca z dokumentacją w języku angielskim),
Komunikatywności oraz chęci podnoszenia swoich kwalifikacji,
Prawa jazdy kat. B.

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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