
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA wchodzi w skład największej, niezależnej francuskiej firmy farmaceutycznej SERVIER, 
obecnej w 148 krajach świata i zatrudniającej 21.000 osób na całym świecie. ANPHARM z siedzibą w Warszawie, jest firmą wytwarzającą leki 
w postaci tabletek, na rynek polski oraz na eksport. W związku z dalszym rozwojem firmy w Polsce,  zapraszamy do aplikowania na 
stanowisko: 

Automatyk 
w Dziale Produkcji 

Pod bezpośrednim zwierzchnictwem Kierownika Produkcji osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  

 Zapewnienie sprawności maszyn i urządzeń,  

 Stworzenie systemu  działań prewencyjnych dotyczących elementów automatyki,  systemów sterowania PLC oraz systemów 
skomputeryzowanych urządzeń produkcyjnych, 

 Naprawa awarii dotyczących elementów automatyki, systemów sterowania PLC i systemów skomputeryzowanych, 

 Koordynacja i nadzór  wizyt serwisów zewnętrznych dotyczących systemów sterowania,  

 Uruchamianie nowych i optymalizacja istniejących systemów automatyki, 

 Zarządzanie projektami – współpraca z programistami i zespołem projektowym, przydzielanie zadań, kontrola ich realizacji. 

Poszukujemy kandydatów posiadających: 

 Wykształcenie wyższe techniczne- preferowane kierunki automatyka, informatyka,  

 Doświadczenie w pracy na stanowisku automatyk utrzymania ruchu, 

o Programowanie sterowników PLC 

o Programowanie paneli operatorskich HMI 

o Programowanie/parametryzacja pracy falowników 

 Znajomość urządzeń automatyki przemysłowej (w tym przetwornice częstotliwości, serwonapędy, itp.) oraz działania systemów 
skomputeryzowanych, 

 Umiejętność diagnozowania oraz naprawy usterek,  

 Znajomość podstawowej obsługi sterowników Siemens,  Allen Bradley, 

 Uprawnienia SEP do 1 kV,  

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - praca z dokumentacją techniczna, 

 Umiejętność pracy w zespole, 

 Zaangażowanie, komunikatywność. 
 

Kandydat powinien charakteryzować się: 

 wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, 

 umiejętnością pracy jako lider projektu oraz zarządzania priorytetami,  

 umiejętnością analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, oraz samodzielnego rozwiazywania problemów, 

 odpornością na stres oraz umiejętnością wprowadzania zmian z nastawieniem na realizację celów,  

 innowacyjnością w działaniu oraz otwartością na nowe wyzwania,  

 zaangażowaniem, motywacją i chęcią ciągłego podnoszenia kwalifikacji. 
 

Oferujemy: 

 pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie, 

 kulturę pracy opartą na wartościach renomowanej, międzynarodowej firmy, 

 umowę na czas nieokreślony, 

 atrakcyjne wynagrodzenie wraz z pakietem socjalnym, 

 ciekawe wyzwania i możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie do 30 marca 2018 roku zgłoszeń (CV, list motywacyjny i zdjęcie) w języku polskim na adres: 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA 
 Dział Personalny 

ul. Annopol 6B 
03-236 Warszawa 

lub na adres e-mail:  kadry@anpharm.pl 

Prosimy o dopisanie klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”. Zapewniamy całkowitą dyskrecję. 
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