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Jeżeli posiadasz wiedzę z zakresu robotyki i automatyki
Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim
Kreatywność i nieszablonowe podejścia do rozwiązywania problemów jest Twoją mocną stroną
Lubisz pracować w zespole i nie masz problemu z komunikacją
Jesteś samodzielny/-a i zorganizowany/-a
Posiadasz prawo jazdy kat. B i jesteś gotowy/-a do wyjazdów służbowych
To może zainteresuje Cię nasza oferta pracy

Do naszej siedziby w Łodzi poszukujemy osoby na stanowisko:

PROGRAMISTA ROBOTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Zadania na stanowisku:
Programowanie robotów przemysłowych
Integracja stacji robotów
Utrzymanie ruchu automatycznego
Tworzenie dokumentacji technicznej
Dobór rozwiązań technicznych
Aktywny udział w tworzeniu koncepcji technicznych
oraz realizacji innowacyjnych projektów

Zainteresowany/-a? wyślij CV na: praca@tme.pl

U nas możesz liczyć m.in. na:
Szkolenia branżowe
Kontakt z najnowszymi technologiami
Możliwość śledzenia trendów robotyki na
międzynarodowych targach
Elastyczne godziny pracy
Czekamy na Twoje CV !!!
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję,
iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o.
z siedzibą w Łodzi, (93-350), przy ulicy Ustronnej 41. Dane osobowe będą udostępnianie tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-350),ulicy Ustronnej 41
w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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