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PLC programátor 
 

 

Popis:   

• Programování řídících systémů povlakovacích zařízení 

• Pomoc při konstrukci a uvádění strojů a systémů do provozuPodílí se na testování 

nových zařízení. 

• V oblasti ISO dokumentuje oblast SW 

 

Požadavky: 

• Anglický jazyk – velmi pokročilá znalost, plynulá mluvená i psaná forma 

• Řidičské oprávnění sk. B 

• Práce s PC – uživatelská znalost MS Windows, MS Office  

• Znalost PLC systémů a jejich programování 

• Samostatnost při řešení úkolů 

• Dovednost navrhnout řešení problému vyplývajícího z požadavků na vývoj 

• Dovednost aktivně spolupracovat v rámci mezinárodního vývojového týmu 

 

 

Nabízíme: 

• Zázemí stabilní a perspektivní společnosti 

• Přístup k unikátním technologiím 

• Podnětné pracovní klima v dynamicky se rozvíjející společnosti 

• Ohodnocení přímo závislé na výkonu a schopnostech 

• Podíl na hospodářském výsledku 

• Dovolená v délce 5 týdnů 

• Příspěvek na penzijní připojištění 

• Příspěvek na sport a kulturu 

• Možnost dalšího vzdělávání 

• Závodní stravování 
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PLC Programmer 
 

 

Description: 

• Programming of control systems of coating equipment  

• Assistance in the design and commissioning of machines and systems 

• Participates in testing of new equipment 

• Documents the SW area in the ISO area 

 

Requirements: 

• Knowledge of English language - very advanced knowledge, fluent spoken and 

written form 

• Driving license  

• Work with PC - user knowledge of MS Windows, MS Office 

• Knowledge of PLC systems and their programming 

• Independent problem solver 

• Ability to propose a solution to a problem arising from development requirements 

• Ability to actively cooperate within an international development team 

 

 

What we offer: 

• Working in stable and promising company 

• Access to unique technologies 

• Stimulating work in a dynamically developing company 

• Bonus directly dependent on performance and capabilities 

• Share in profit  

• 5 weeks of holiday 

• Pension contribution 

• Contribution towards sport and culture activities 

• Possibility of further education 

• Company catering 

 


