Robotics Automation Expert – Intralogistics Sales & Realization Region EE & MEA
Nr Ref.: RAE, Location: Poland

Main purpose of the position:
•

Implementation of Linde automation and Intralogistics solutions.

Responsibilities/ Accountabilities:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planning, installation, commissioning, and acceptance of driverless systems at customer site (possibly including
leading an installation team)
Work with the project management team to ensure the project is a success, both technically and financially
Coordinate with or lead a team of installation engineers
Design the customer material flow process as carried out by AGVs and therefore directly participate in the
customer’s business success
Project coordination and reporting
Performing training for end customers
Support of the Sales and Service organization as a technical specialist consultant
Transfer knowledge within the Linde Intralogistics team
Acknowledgement and obligatory fulfillment of rules and regulations as described in ISO documents (Quality
management system)
Acknowledgement and obligatory fulfillment of rules and regulations as described in ISO documents (Environment
and Health and Safety at Work section)
Performance of other activities directed by the direct superior, if not being contradictory or even breaching to
legal regulations or employment contract

Interfaces:
Internal:
• HQ Automation & Intralogistics
• Region East Europe & MEA
External:
• Customers
• Country Experts

Required functional competencies / experience / qualifications
Education & Experience

•
•
•
•

Completed Bachelor’s degree (Electrical engineering, mechatronics, or computer science)
Basic knowledge of complex industrial projects (Industrial Robotics, Automotive, Aeronautics)
Experience in commissioning complex plants/systems would be an advantage
Good knowledge in software development or programming
o Programming languages in use: C, C++, MatLab, Java, SQL

Language proficiency
• Very good English skills required
Required abilities
• Willingness to travel (50% of the time)

Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną ofertą skontaktuj się z nami za pomocą przycisku APLIKUJ / prześlij swoją aplikację
zawierającą cv/z oznaczonym numerem referencyjnym w temacie oraz miejscem pracy w temacie e-mail/ w ciągu 30 dni
od daty ukazania się ogłoszenia na adres e-mail:
rekrutacja@linde-mh.pl

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.
z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach
aplikacyjnych, w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling
Polska Sp. z o.o.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:
-

mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres
rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej
wycofaniem”.

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o., zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

