Zakład Systemów Komputerowych
ASKI Sp. z o.o.
Integrator systemów sterowania i zarządzania.
Lider w sieciach komputerowych, bazach danych oraz wdrożeniach.

STEROWANIE I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Jesteśmy firmą, która powstała w 1993 r. Zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisem przemysłowych
systemów sterowania firm takich jak: YOKOGAWA, SIEMENS, FOXBORO, TRICONEX, HIMA, HONEYWELL oraz
automatyką przemysłową. W naszej ofercie znajdują się także usługi projektowania, wdrażania i administracji
systemów zarządzania, wsparcia produkcji oraz administracji i budowy środowiska IT w tym również serwisu sprzętu i
oprogramowania.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO

Specjalisty ds. automatyki i sterowania.
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
• Przygotowywanie ofert z zakresu automatyki, pneumatyki, sterowania, robotyki, mechatroniki
• Projektowanie układów automatyki i sterowania,
• Przeprowadzanie spotkań techniczno – handlowych,
• Realizację i wdrażanie układów automatyki i sterowania na obiekcie,
• Uczestnictwo w szkoleniach oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu automatyki, robotyki , układów i systemów sterowania (PLC, DCS, SIS, ESD)
• Znajomość zagadnień automatyki procesowej, automatyki maszynowej
• Umiejętność pracy w zespole
• Operatywność i samodzielność w działaniu
• Umiejętność biegłej obsługi komputera i narzędzi projektowych
• Gotowość do odbywania podróży służbowych na terenie Polski i zagranicą
• Dobrej znajomość języka angielskiego
• „Czynne” prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
• Rozwój zawodowy w firmie zarządzanej w oparciu o standardy europejskie
• Stabilne zatrudnienie
• Motywacyjny system wynagrodzenia (stała pensja + premia)
• Uczestnictwo w rozwoju firmy, cieszącej się dużym uznaniem na rynku
• Praca w zgranym zespole
• Niezbędne narzędzia pracy
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: praca@aski.pl , bądź
dostarczenie osobiście do siedziby firmy we Włocławku przy ul. Toruńskiej 224. W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883).

Ogłoszenie z dnia 2017.12.06

Zakład Systemów Komputerowych
ASKI Sp. z o.o.
Integrator systemów sterowania i zarządzania.
Lider w sieciach komputerowych, bazach danych oraz wdrożeniach.

SIECI TELEINFORMATYCZNE OPROGRAMOWANIE INTEGRACJA

Jesteśmy firmą, która powstała w 1993 r. Zajmujemy się projektowaniem, wdrażaniem oraz serwisem przemysłowych
systemów sterowania firm takich jak: YOKOGAWA, SIEMENS, FOXBORO, TRICONEX, HIMA, HONEYWELL oraz
automatyką przemysłową. W naszej ofercie znajdują się także usługi projektowania, wdrażania i administracji
systemów zarządzania, wsparcia produkcji oraz administracji i budowy środowiska IT w tym również serwisu sprzętu i
oprogramowania.

AKTUALNIE POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKO

Programista aplikacji Webowych.
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za tworzenie i rozwój aplikacji Webowych.
Wymagania:
- znajomość ASP.NET, MVC, JavaScript, jQuery, HTML 5, CSS 3, C#, LINQ
- znajomość MS SQL
- język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
- dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Dodatkowe atuty:
- udział w projektach informatycznych (w tym akademickich) zakończonych wdrożeniem
- tworzenie własnych aplikacji webowych
- znajomość zagadnień związanych z Web Services
- umiejętność stosowania różnych technik testowania oprogramowania
- znajomość systemów kontroli wersji, wzorców projektowych oraz ich praktycznego wykorzystania
- prawo jazdy kategorii B
Oferujemy:
- ciekawą oraz odpowiedzialną pracę
- udział w ciekawych projektach informatycznych
- możliwość rozwoju zawodowego
- miłą atmosferę pracy w ambitnym i profesjonalnym zespole przy tworzeniu nowych aplikacji i rozwoju już istniejących
systemów
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz przykładowych projektów na adres email:
praca@aski.pl, bądź dostarczenie osobiście do siedziby firmy we Włocławku przy ul. Toruńskiej 224. W CV prosimy o
zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883).

Ogłoszenie z dnia 2017.12.06

