Kariera w COPA-DATA
COPA-DATA od ponad 30 lat jest liderem innowacji w tworzeniu i rozwijaniu oprogramowania do automatyki
przemysłowej. Nasza działalność opiera się na: kreatywnym zespole fantastycznych ludzi, najnowocześniejszych
technologicznie rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb klientów, otwartości i ciągłym dążeniu do doskonałości
a także aktywności we wszystkich branżach na całym świecie. Jako dynamiczna, międzynarodowa korporacja stale
się rozwijamy i rozbudowujemy nasz zespół.

Konsultant Techniczny (k/m)
Polska (Kraków)
Obowiązki:






Profesjonalne doradztwo klientom, proponowanie stosownych rozwiązań technicznych
Testowanie sprzętu i rozwiązań zenon
Przeprowadzanie szkoleń technicznych w siedzibie firmy i u klienta
Obsługa gwarancji, reklamacji i wsparcie użytkownika końcowego
Wsparcie w opracowywaniu materiałów szkoleniowych i przygotowaniach sprzętu do eventów

Oczekiwania:










Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane Automatyka, Mechatronika, Energetyka, Informatyka)
Wymagana znajomość języka angielskiego (mile widziany Technical English)
Znajomość technologii sieciowych, zwłaszcza sieci Windows (TCP/IP)
Podstawowa znajomość VBA, C# (.NET)
Wiedza na temat systemów bazo danowych (SQL, MS-SQL, Oracle..)
Znajomość sterowników programowalnych (PLC) i ich programowania IEC 61131-3
Wiedza w zakresie automatyki przemysłowej oraz ogólna wiedza na temat stosowanych protokołów
komunikacyjnych w automatyce przemysłowej
Znajomość branży energetycznej lub/i procesów produkcyjnych w branżach spożywczej, samochodowej czy
farmaceutycznej będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:






Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.
Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanego wykształcenia i doświadczenia plus atrakcyjne
dodatki, m.in.karta Multisport.
Szkolenia techniczne i ,,miękkie’’ podnoszące kwalifikacje w Polsce i Austrii.
Narzędzia niezbędne do pracy.
Indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego.

Jeśli zainteresowała Państwa Nasza oferta prosimy o przesłanie aplikacji do Pani Urszula Bizoń-Żaba
(info.pl@copadata.com). Prosimy również o zamieszczenie w CV następującej zgody:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb tej oraz przyszłych
rekrutacji, przez okres najbliższych 3 lat, zgodnie przepisami 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), zwanego dalej „RODO”.’’
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