Thales jest globalnym liderem technologicznym, który kształtuje współczesny świat. Grupa świadczy usługi i dostarcza innowacyjne rozwiązania
klientom z branży lotniczej, kosmicznej, transportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa cyfrowego oraz przemysłu obronnego. Obecnie firma
zatrudnia 83 000 pracowników w 68 krajach. W 2019 roku Thales osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 19 miliardów euro (pro forma,
razem z Gemalto).
Thales inwestuje przede wszystkim w innowacje cyfrowe – łączność, Big Data, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo – technologie, które
wspierają firmy, organizacje i rządy w decydujących oraz krytycznych momentach.
Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

(staż) Inżynier ds. Rozwoju
Zadania na stanowisku:
•
•
•
•
•

Tworzenie dokumentacji projektowej urządzeń Thales,
Przygotowywanie konfiguracji urządzeń srk,
Opracowywanie dokumentacji produktów,
Opracowywanie rozwiązań projektowych,
Archiwizacja dokumentacji.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Znajomość systemów w oparciu o sterowniki przemysłowych,
Umiejętność czytania i tworzenia schematów elektrycznych i elektronicznych,
Znajomość programów CAD (Autocad; MS Viso),
Umiejętność realizacji celów,
Umiejętność pracy w zespole,
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. średnio-zaawansowanym.

Oferujemy:
•
•
•
•

Płatny staż , celem nabycia doświadczenia zawodowego przy nowoczesnych systemach SRK,
Praca w międzynarodowym zespole,
Wdrażanie/zabudowa nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
Możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu dla wybranych kandydatów.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@thalesgroup.com
Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych poniższej klauzuli zgody, w przypadku uczestnictwa wyłącznie w obecnej rekrutacji,
przeprowadzanej przez Spółkę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych ponad wymagane Kodeksem pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

www.thalesgroup.com

