Firma LOOS Centrum Sp. z o.o. Bosch Group, światowy lider w produkcji kotłów przemysłowych
parowych i wodnych poszukuje osoby z Warszawy i okolic na stanowisko:

Programista-automatyk
Zadania dla osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektowanie, programowanie układów automatyki w środowisku TIA Portal, Studio5000
Projektowanie, programowanie wizualizacji na panelach HMI i SCADA w środowisku TIA
Portal oraz innych producentów
Modyfikacje, rozbudowa istniejących układów automatyki
Programowanie urządzeń GPRS-GSM.
Projektowanie nowych układów automatyki
Dobór, wycena podzespołów w projektowanych szafach
Przeprowadzanie oraz uczestnictwo w testach FAT nowych układów automatyki, szaf
sterowniczych
Dobór i wycena AKPiA
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji podlegających certyfikację przez jednostki UDT, CLDT
Wsparcie techniczne działu serwisu i działu handlowego
Określanie wymagań oraz opiniowanie dokumentacji odnośnie układów automatyki i
elektryki nowych obiektów.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne o profilu automatyka lub pokrewne.
Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
Znajomość programowania sterowników: m. in. Siemens S7-1200. S7-1500, S7-300, AllenBradley Compact Logix oraz paneli HMI tychże producentów
Znajomość obsługi i programowania systemów SCADA
Znajomość układów automatycznej regulacji wykorzystywanych we współczesnej
automatyce ( m.in. Fuzzy logic, regulatory PID )
Umiejętność analizowania dokumentacji technicznej, diagnozowania błędów i korygowania
ich
Znajomość przemysłowych protokołów komunikacyjnych; Modbus TCP/IP, Modbus RTU,
Profinet, Profibus, Ethernet/IP, OPC
Znajomość zagadnień GSM-GPRS.
Znajomość topologii sieci Ethernet, dobór urządzeń typu router LAN, WLAN, Gateway. switch
Znajomość j. angielskiego pozwalająca na czytanie i przeglądanie dokumentacji ze
zrozumieniem
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
•
•

Zatrudnienie na umowę o pracę.
Atrakcyjne wynagrodzenie

•
•
•

Telefon, laptop i wszelkie narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.
Możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez kontakt z nowoczesnymi technologiami.
Podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i zdobywanie nowych uprawnień.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na adres praca@loos.pl
Z dopiskiem:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem
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 (RODO)).

