Automotive Technology for
E-Power Connection

Firma Intercable s hlavným sídlom v Brunecku je globálna na technológie sa orientujúca spoločnosť.S inovatívnymi
riešeniami v oblasti výroby technických plastov ako aj v oblasti e-mobility sme spoľahlivým partnerom pre automobilový priemysel. V oblasti elektrotechniky patríme k hlavným dodávateľom špeciálnych nástrojov pre distribúciu elektrickej energie a priemyselnej aplikácie.
Na posilnenie nášho tímu v Kriváni hľadáme okamžite,

PLC INŽINIER/PLC INŽINIERKA
Pracovná náplň:
• Zodpovednosť za nepretržitú optimalizáciu výrobného procesu v súlade s platnými normami, ako IATF16949, za analýzu
a riešenie problémov strojov a výrobných zariadení,
• Zodpovednosť za analýzu porúch, odstraňovanie problémov s rozhraním s podriadenými strojmi a programovanie
všetkých existujúcich robotov a optimalizáciu ich pohybových sekvencií, spolupráca na riešení úloh s oddelením
výroby (s procesným inžinierom), s oddelením kvality a s oddelením údržby,
• Vykonávať všetky činnosti v súlade s platnými
bezpečnostnými opatreniami,
• Zodpovednosť za neustále monitorovanie výrobných procesov za účelom minimalizácie prestojov,
• Zodpovednosť za priebežnú optimalizáciu pracovných postupov priradených zariadení, vrátane automatizovaného toku
materiálov, stability procesu a zníženia počtu nepodarkov,
• Zodpovednosť za nepretržité vyhodnocovanie parametrov
stroja a dostupnosť informácií pre ostatné oddelenia,

• Príprava návrhov projektov z produkcie ako vstup pre
vývoj zdrojov a procesov,
• Podpora inžinierov procesu pri príprave špecifikácií pre
obstarávanie nových zariadení a procesov.

Požiadavky:
• Niekoľkoročné skúsenosti v oblasti výroby
• Dobré programovacie schopnosti (PLC a jazyk na vysokej úrovni), programovanie ABB robotov, S7, TIA Portal
• Dobrá znalosť kinematiky
• Dobrá znalosť bežných dátových majákov a štandardizovaných protokolov rozhrania
• Dobrá znalosť elektrických a pneumatických systémov
• Schopnosť pracovať v tíme a samostatne, analytické
myslenie, dobré komunikačné zručnosti, časový manažment, ochota učiť sa

Platové podmienky:
od 1700 Eur/ brutto v závislosti od praxe + ročný bonus

Ponúkame:
Ponúkame možnosť pracovať v zodpovednej spoločnosti, v mladom, inovatívnom tíme so zaujímavým tréningom a
ďalšími tréningovými príležitosťami, bezpečné pracovisko, príjemné pracovné prostredie, cielené a intenzívne
školenia, ako aj odmeňovanie súvisiace s výkonom. Spolupracujte s nami na úspechu našej dynamicky sa rozvíjajúcej
spoločnosti a využite šancu pre svoju budúcu kariéru!

Firemné benefity

Ďalšie vzdelávanie

Mentor program

Jedáleň

Máte záujem?
Kontaktujte nás prosím:

INTERCABLE s.r.o. ⎪ 962 04 Kriváň 565 ⎪ Tel. 045/5218 001 ⎪ slovakia@intercable.com

Inovácia, Rýchlosť, Kvalita

