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Firmy Auto-Robo specjalizuje się w aplikacjach zrobotyzowanych. Przygotowujemy programy dla robotów przemysłowych w 
symulacji 3D, a następnie uruchamiamy je u klienta. Rozwijamy dział PLC, który wraz z programistami robotów tworzy silny trzon 
przy uruchomieniach cel zrobotyzowanych. Wykorzystujemy najnowsze narzędzia i oprogramowanie wspierające programistów. 
 

Programista sterowników przemysłowych (PLC) 
Miejsce pracy: Gliwice 

 

Opis stanowiska: 

• Programowanie sterowników przemysłowych (Siemens, Allen-Bradley) 

• Uruchamianie, konfigurowanie oraz testowanie aplikacji według wytycznych klienta 

• Uruchamianie linii technologicznej i tworzenie wizualizacji SCADA/HMI 

• Czytanie oraz weryfikacja schematów elektrycznych (E-Plan) 

• Sporządzanie dokumentacji technicznej 

 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: Automatyka i Robotyka) 

• Minimum 2-letnie doświadczenie w programowaniu sterowników PLC np. Siemens 

• Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym 

• Znajomość standardów stosowanych w przemyśle automotive (BMW, VW, Daimler) – mile widziane 

• Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych) 

• Umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i komunikatywność 

• Prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy: 

• Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od posiadanego doświadczenia 

• Elastyczną formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, B2B) 

• Stała możliwość kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenie oraz możliwość awansu) 

• Pracę w interesujących projektach dla międzynarodowych firm 

• Możliwość poznania najnowszej technologii w przemyśle 

• Praca w gronie specjalistów przy partnerskiej atmosferze  

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV wraz poniższą klauzulą na adres: info@auto-robo.pl 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Auto-Robo Michał Sobota dla potrzeb 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). 
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