Sandro Guidi Guidi Consulting
Ul. Widokowa 28, 32-031 Chorowice
Agencja zatrudnienia nr 13342 (KRAZ)
www.guidiconsulting.pl
Naszym klientem jest międzynarodowa firma, która oferuje usługi inżynieryjne, takie jak projektowanie,
budowa i utrzymanie dedykowany rozwiązań w zakresie robotyki i automatyki przemysłowej, w
najbardziej znanych zakładach produkcyjnych na świecie. Obecnie, w związku z intensywnym rozwojem
oraz rozbudową zespołu projektowego na całym świecie, do oddziału zlokalizowanego w Polsce, w
Bielsku- Białej, poszukujemy osoby na stanowisko Senior Software PLC Designer.
Senior Software PLC Designer
Lokalizacja: Bielsko-Biała/home office/+ udział w projektach zagranicznych
Główne obowiązki:
• Opracowywanie specyfikacji projektów, koncepcji i realizacja układów sterowania maszyn
i urządzeń
• Definiowanie struktury software i hardware
• Samodzielne pisanie i modyfikacja programów (PLC i HMI, Motion, project management,
Safety)
• Dobór rozwiązań technicznych (programowych, sprzętowych, sieciowych)
• Wdrażanie oraz testowanie dostarczanych rozwiązań/aplikacji
• Udział w uruchomieniu urządzeń i instalacji w kraju i za granicą
• Planowanie i monitorowanie harmonogramu projektu, raportowanie z postępów
• Współpraca z klientem w celu prawidłowego uruchomienia systemu/maszyny,
z uwzględnieniem niezbędnych poprawek w trakcie budowy
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane automatyka, mechatronika, informatyka,
robotyka, elektrotechnika)
• Co najmniej 5 -letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w zakresie projektowania
oprogramowania, jako project manager lub project leader
• Znajomość języków programowania KOP, AWL i Graph
• Bardzo dobra znajomość języków programowania w tekstach strukturalnych i schematach
drabinkowych
• Bardzo dobra znajomość środowisk programistycznych Siemensa (Tia Portal i Step7)
• Podstawowa znajomość środowisk programistycznych SCADA (Movicon, Intouch, WINCC)
• Podstawowa znajomość robotów przemysłowych (Fanuc, ABB, Comau, UR)
• Umiejętność rozwiązywania problemów
• Komunikatywność, umiejętność pracy indywidualnej jak i w zespole oraz pod presją czasu
• Samodzielność, zaangażowanie, silna motywacja, determinacja, dobra organizacja pracy;
• Bardzo dobra znajomość języka angielski (min. B2)
• Gotowość do zagranicznych wyjazdów służbowych
Oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia
• Dużą samodzielność w wykonywaniu zadań
• Rozwojową pracę w światowej firmie świadczącej usługi dla najbardziej znanych marek na
świecie
• Międzynarodową atmosferę i doskonałe narzędzia pracy w przyjaznym, dynamicznym zespole
ludzi nastawionych na sukces
Osoby zainteresowane aplikacją na ogłoszenie proszone są o nadesłanie swojego CV w języku angielskim na adres
cv@guidiconsulting.pl wraz z aktualną zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji,
korzystając z poniższej klauzuli:
I hereby agree for the processing of my personal data by Guidi Consulting Sandro Guidi based in 32-031
Chorowice, Widokowa 28 Street, for the purpose of the present and future recruitment process in order to send
job offer to my e-mail address given while applying for the position.

Sandro Guidi Guidi Consulting
Ul. Widokowa 28, 32-031 Chorowice
Agencja zatrudnienia nr 13342 (KRAZ)
www.guidiconsulting.pl
I acknowledge that I have the right to access and rectify abovementioned personal data by sending an e-mail
at kontakt@guidiconsulting.pl from the address to which the consent relates. Submitting personal data is
voluntary, but necessary to accomplish the recruitment.
NOTA INFORMACYJNA:
Jeśli kiedykolwiek brałeś udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą Agencję Zatrudnienia
Guidi Consulting Sandro Guidi, 32-031 Chorowice, ul Widokowa 28, zarejestrowaną w KRAZ pod numerem 13342,
lub kiedykolwiek przesłałeś nam swoje CV, przetwarzamy Twoje dane osobowe podane w przesłanej aplikacji.
Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO
znajdziesz w Polityce Prywatności na naszej stronie internetowej pod tym linkiem.
Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów
ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w
rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
udziału w rekrutacji.
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym
celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami
państwowymi.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na
których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez
okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu złożenia aplikacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych
rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 2 lata od momentu złożenia aplikacji. Ponadto Twoje dane osobowe
możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem
rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu złożenia aplikacji.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą
Agencję i jej Kontrahentów (tj. potencjalnych pracodawców) na dowolne stanowisko, o ile wyraziłeś taką zgodę.
W szczególności dane osobowe są przetwarzane w celu:
• przeprowadzenia i umówienia rozmowy rekrutacyjnej,
• weryfikacji zawartych w CV informacji w zakresie spełniania warunków udziału w procesach
rekrutacyjnych,
• prowadzenia rejestru osób, które wniosły prośbę o usunięcie swoich danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez Guidi Consulting Sandro Guidi danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych,
• sprostowania tych danych,
• usunięcia tych danych,
• ograniczenia przetwarzania tych danych,
• przeniesienia danych,
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu dokonania jednego z powyższych, możesz przesłać maila na adres e-mail kontakt@guidiconsulting.pl wraz
ze stosownym oświadczeniem.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzonej i uzasadnionej niezgodności przetwarzania danych
przez Guidi Consulting Sandro Guidi z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
W przypadku dalszych pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi prosimy o kontakt na adres
kontakt@guidiconsulting.pl.

