Aplikační inženýr pro sběr dat a vizualizace
45 000 - 60 000 Kč
Trutnov

Základní informace
HLEDÁME specialistu na IT a elektro - budete se účastnit zajímavých projektů, čeká vás vývoj a inovace a
zároveň i váš růst, pokud budete mít zájem! Vše vás tu naučíme, poznáte trochu jiné technologie a hlavně se
stanete součástí úspěšné společnosti. Tak se nám ozvěte a setkáme se osobně...

Náplň práce
zavádění nových projektů a technologií do výroby
vývoj a programování (C# nebo LabView)
správa dat a práce s nimi
tvorba vizualizací a diagnostika
komunikace s dodavateli a týmem v zahraničí
spolupráce na programování různých zařízení v oblasti automatizace

Požadavky
minimálně SŠ technického zaměření (elektro nebo IT)
chuť propojit elektro + IT
dobrá znalost elektrotechniky (ideálně slaboproud)
alespoň základy programování C#, C++ nebo C
vyhláška 50 (i propadlá)
AJ min. B1

Nabízíme
pružná pracovní doba
13. plat
zaučení zkušeným kolegou a přátelský kolektiv
práce s nejmodernějšími technologiemi
5 týdnů dovolené
zajímavé a nadstandardní příspěvky
a mnohem více...

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.
Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)

bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

