Informace o práci pro programátora PLC pro firmu
Industrial Automation Services s.r.o.
První obchodní případ je vývoj softwaru a jeho virtuální simulace ve městě
Fulda v Německu. Vývoj na bázi Siemens Step S7. Zákazník zajistí jak programovací
kufr, tak příslušné licence a další náležitosti, ubytování dopravu na pracoviště,
stravování, pojištění atp. To znamená: Programátor musí především zcela perfektně
ovládat programování Simaticu S7 ve Step 7 a musí mít v této záležitosti zkušenosti. Měl
by mít zkušenosti s normami firmy Volkswagen. Dále pak musí plynule ovládat anglický
nebo německý jazyk. Pokud bude ovládat i další jazyk je to v jeho prospěch. Zahájení
prací 4. 9. 2017. Doba trvání 3-4týdny. Bude mít k dispozici vozidlo, takže pokud bude
chtít jezdit domů muže. Denní práce zhruba 10hodin, záleží na organizaci zákazníkem
popřípadě firmou Volkswagen. Zákazník požaduje tzv. Sedmidenní garanci, to
znamená: že pokud během prvního týdne (4-8. 9. 2017) neprokáže příslušné
znalosti, bude poslán domů na vlastní náklady, ani on ani firma Industrial
Automation s.r.o. nedostane žádnou náhradu. V opačném případě pokud se ukáže
jako schopný, bude mít zajištěno výše uvedené, dietu 45euro/den a hodinovou mzdu
40euro/hod hrubého.
Druhý obchodní případ je vývoj a aplikace software pro firmu Tesla v USA, kde
se bude programovat na reálném zařízením a reálné zařízení uvádět do provozu. Zde
bude pracovat a společně žít skupina programátorů z různých zemí od 9/2017 do
12/2017. Oficiálním jazykem je angličtina která je požadovaná na velmi vysoké úrovni.
Odborné znalosti jsou požadovány pro programováni Simatic S7, nebo AlanBradley a a
nebo by měl mít znalosti z programování robotů Kuka. Hodinová sazba za práci při
zajištění: ubytování, transport v místě, letenek, všech poplatků a pojištění apod.je 55
euro + diety 55 USD/den. I zde platí zásada garance jednoho týdne, pokud by se
v průběhu jednoho týdne prokázalo, že pracovník nesplňuje znalosti, které mu
byly sděleny při nástupu, bude poslán domů na vlastní náklady ani jemu ani
firmě nebude nic uhrazeno.
Pro více na tel.:604 918 803
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