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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Specjalista ds. Wdrożeń PLM
Nr ref. 8699
(oferta ważna do 21.10.2016)
Opis pracodawcy:
Firma KS Automotive Sp. z o.o. należąca do KS Group jest spółką będącą polskim oddziałem niemieckiej
firmy KS engineering GmbH z siedzibą w Monachium. Jako Gold Partner Siemens Industry Software
zapewniamy wielopoziomowe wsparcie we wdrożeniu PLM począwszy od audytu prowadzącego do doboru
produktu, przez implementację i szkolenia aż po usługi serwisowe. Posiadamy w swojej ofercie rozwiązania
CAD/CAM/CAE/PLM dla małych, średnich oraz dużych firm projektowych i produkcyjnych.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 mile widziane doświadczenie w obsłudze programów Plant Simulation lub Witness lub inne dowolne
oprogramowanie symulacyjne
 podstawowa wiedza z zakresu programowania (C++, Java, itp.)
 mile widziana znajomość zagadnień z zakresu Lean Manufacturing
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 predyspozycje i umiejętności do prowadzenia szkoleń
 komunikatywność
 otwartość na nowe wyzwania
 prawo jazdy kat. B
Zakres obowiązków:
 organizacja i prowadzenie szkoleń z obsługi systemów PLM
 prowadzenie wsparcia technicznego w zakresie użytkowania systemu PLM
 prezentacje dla klientów systemów PLM
 tworzenie modeli symulacyjnych linii fabryk produkcyjnych
 optymalizacja linii produkcyjnych
Firma





oferuje:
pracę na pełny etat na samodzielnym stanowisku w firmie o uznanej pozycji na rynku
pracę z nowoczesnymi programami dla branży
stabilne zatrudnienie oraz korzystne warunki finansowe
możliwość podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Miejsce podjęcia pracy:
 Gliwice

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

