
Strojírenská společnost se sídlem v Kaplic

Bezeichnung: SPS - Programmierer

Einsatzort: extrunet s.r.o. – Kaplice, CZ 

Eintrittsdatum:  ab sofort 

Anstellungsart:  Vollzeit, 7,5 Stunden/Tag 

Positionsebene: Angestellter / mit Berufserfahrung 

Ihr Aufgabengebiet: 

• Mitarbeit bei der Entwicklung und Programmierung von Systemstandards für
Extrusionsmaschinen- und anlagen, die von industriellen PLCs gesteuert werden.

• Unterstützung bei Inbetriebnahmen, Problemanalysen und Fehlerbehebungen von
Extrusionsmaschinen im Haus

• Unterstützung bei der Erstellung von technischen Dokumentationen (Softwareteil)
• Interne und externe Kommunikation, Support und Anwenderschulung
• Selbstständige Serviceunterstützung mittels Fernwartung
• Weiterentwicklung und Verbesserung der bestehenden 

Produktionssysteme/Software gemäß Kundenanforderungen

Anforderungen: 

• Abitur oder Hochschulabschluss in Elektrotechnik
• Erfahrung in diesem Bereich in einer ähnlichen Position ist von Vorteil
• Kenntnisse von B&R SPS-Systemen oder Siemens Simatic oder Allen Bradle
• Kenntnisse über PLC-Themen
• Zeitliche Flexibilität
• Führerschein der Gruppe B
• NJ oder AJ auf einem kommunikativen Niveau

Information: Das Gehalt ist je nach Erfahrung zu verhandeln.
Sozialleistungen: 5 Wochen Urlaub, 13. Gehalt, Essenszuschuss, Fahrtkostenzuschuss und 
Rentenbeitrag, Flexipass, vierteljährliche Prämien, bezuschusste Sprachkurse, Schulungen im 
Außendienst, Mobiltelefon, Laptop.

KONTAKT: 
extrunet sro | Linecká 376 |  382 41 Kaplice |  Czech Republic | Tel: +420 380 300 630 
office-cz@extrunet.com | www.extrunet.com/sro 



Strojírenská společnost se sídlem v Kaplici

KONTAKT: 
extrunet sro | Linecká 376 | 382 41 Kaplice | Česká republika | Tel: +420 380 300 630 
office-cz@extrunet.com | www.extrunet.com/sro 

Označení: SPS/PLC  Programátor

Místo působení: Extrunet s.r.o. - Kaplice, CZ 

Datum nástupu:  ihned 

Typ zaměstnání:  plný úvazek  7,5hod./denně 

Úroveň pozice:  Zaměstnanec / Zaměstnanec s praxí 

Vaše povinnosti:  

• Spolupráce při vývoji programů pro extruzní stroje a zařízení řízené průmyslovými PLC
• Oživování strojů při jejich zahájení provozu, analýza problémů a chyb  a účast na

přejímkách strojů ve firmě
• Podpora při tvorbě tehnické dokumentace - SW část
• Interní a externí komunikace , podpora a zaškolení uživatele
• Servis a podpora SW na již instalovaných zařízeních
• Provádění změn, další vývoj  na SW

Požadavky: 

• Středoškolské, popř. vysokoškolské vzdělání  elektrotechnického směru
• Zkušenost z oboru na obdobné pozici je výhodou
• znalost PLC systémů B&R popř. Siemens Simatic, popř. Allen Bradley
• znalost problematiky PLC
• Časová flexibilita,
• Řidičské oprávnění skupina B
• NJ popř. AJ na komunikativní úrovni

Informace: Mzdové ohodnocní k jednání dle dosažené praxe. 

Zaměstnanecké výhody: 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování,   příspěvek na 
dopravu a na penzijní připojištění, flexipass, čtvrtletní bonusy, dotované jazykové kurzy, 
školení v oboru, mobilní telefon, notebook. 
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