LAGARTA SP. Z O.O. (http://lagarta.pl) jest obecna na rynku od 2002 r. Jesteśmy ekspertem
we wdrażaniu informatycznych systemów wspomagających procesy produkcyjne, handlowe i
logistyczne oraz w integracji rozwiązań IT. Odnotowujemy stały wzrost liczby klientów oraz
pozyskujemy nowe projekty wdrożeniowe. Nasze usługi kierujemy do firm handlowych,
produkcyjnych i usługowych.
Poszukujemy ludzi zaangażowanych i samodzielnych, osób z wykształceniem
inżynierskim, informatycznym lub logistycznym, lub w trakcie studiów na stanowisko:

Płatny staż
Inżynier oprogramowania procesowego
Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Numer referencyjny: PWDR1709
Czym będziesz się zajmować?
•

wsparciem dla klientów z zakresu systemów wspomagających procesy produkcyjne,
logistyczne i finansowe (bez kontaktu bezpośredniego z klientem)

•

uczestniczeniem we wdrożeniach modułów produkcyjnych, finansowych lub
logistycznych systemów procesowych

•

opieką serwisową nad wdrożonymi systemami

Czego oczekujemy?
•

Znajomości programowania np. obrabiarek CNC (standard ISO), robotów przemysłowych
(On-line, Off-line), sterowników PLC (znajomość języków: FBD, LD, ST) oraz tworzenie wizualizacji sterowanych obiektów.

•

Umiejętności programowania w językach wysokiego poziomu: C, C++, C#

•

Znajomości oprogramowania CAD

•

Znajomości procesów technologicznych

•

Znajomości rysunku technicznego, schematów oraz zagadnień konstrukcyjno-technicznych

•

Znajomość obsługi oprogramowania pakietu MS Office

•

Prawa jazdy kat. B

•

chęci nabycia doświadczenia w obsłudze systemów wspomagających procesy

•

odpowiedzialności i zaangażowania, umiejętności pracy w zespole

•

umiejętności analitycznego myślenia

•

komunikatywnej znajomości języka angielskiego

Co możemy ci zaoferować?
•

płatny staż lub praktyki studenckie

•

dla najlepszych możliwość podjęcia stałej pracy

•

elastyczne godziny współpracy (dostosowane do Twojego planu zajęć)

•

możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji

•

wszelkie narzędzia do pracy oraz szkolenia wdrażające

•

wsparcie ze strony zespołu konsultantów, programistów oraz handlowców

•

przyjazną atmosferę pracy wśród młodych, pełnych entuzjazmu ludzi

•

interesującą, ambitną i stabilną pracę w nowoczesnej firmie

•

pracę w biurze na Mokotowie w pobliżu Twojego wydziału

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe kryteria, prosimy o przysłanie aktualnego CV
na adres praca@lagarta.pl .
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Lagarta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Lagarta Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Rakowieckiej 39/8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

