Najcenniejszym dla firmy zasobem są ludzie.
REMIX S.A. to Zespół wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.
Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w branży obróbki cieplnej.
Jesteśmy Zespołem, dla którego praca to pasja.

Dołącz do nas już dziś!
Aktualnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:
▪

konstruktor – automatyk

Zadania
Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń (piece przemysłowe, urządzenia towarzyszące) w branży obróbki cieplnej, odlewnictwa,
cynkowania w zakresie systemów automatyki i sterowania
− Tworzenie elektrycznych schematów ideowych urządzeń w środowisku CAD (SEE electrical, WSCAD)
− Tworzenie specyfikacji (list) materiałowych komponentów wymaganych do realizacji szaf sterowniczych, instalacji elektrycznej
− Tworzenie oprogramowania sterowników PLC różnych firm wg zaleceń Klienta
− Tworzenie aplikacji paneli HMI
− Tworzenie aplikacji Systemów Nadrzędnych typu SCADA
− Integracja systemów sterowania z istniejącymi systemami Klientów
▪ Nadzór nad produkcją szaf sterowniczych
▪ Przeprowadzanie testów urządzeń i walidacja projektów
▪

Profil kandydata
▪ Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: automatyka, elektryka, elektronika
▪ Umiejętność programowania sterowników PLC oraz tworzenia aplikacji HMI, SCADA
▪ Umiejętność czytania, rozumienia i posługiwania się dokumentacją techniczną
▪ Umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie w powierzone obowiązki
▪ prawo jazdy kat. B
dodatkowe atuty:
▪ uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych,
▪ uprawnienia SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektromagnetycznych o napięciu do 1 kV
▪ znajomość branży oraz doświadczenie na podobnym stanowisku

Gwarantujemy
▪
▪
▪
▪
▪

pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
atrakcyjne wynagrodzenie
praca z nowymi technologiami
niezbędne narzędzia pracy
możliwość rozwoju zawodowego

Kontakt
▪

▪
▪

Prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@remixsa.pl oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
W przypadku pytań – kontakt telefoniczny pod numerem +48 514 193 636
Informujemy, że odpowiemy na wybrane aplikacje

