
Hlava otevřená nápadům Hledáme NoVé 
čleNy do Týmu

Více se dozvíš na našem webu: www.sidat.cz/kariera

Šikovné pracovité ruce

Bije Ti srdce pro průmyslovou
automatizaci a moderní 

IT technologie

Nohy na překonávání
překážek

Nebojíš se do projektu skočit po hlavě
a setkat se s opravdovou výrobní
továrnou.

Protože to je to, co tě baví.

Nebojíš se ani klávesnice, 
ani šroubováku.

Umíš se postavit překážce čelem 
a najít řešení.
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SIdAT, spol. s r.o. je česká firma, která na trhu působí již od roku 1990
a aktivně působí v oblastech Komplexní automatizace, Průmyslové
informatiky a Customer Care. 

Junior programátor systémů 
monitorování a automatizace výroby

Zajímá Vás průmyslová 
informatika, moderní
IT technologie či Průmysl 4.0? 
máme práci právě pro Vás!

další informace o volných pozicích
naleznete zde: www.sidat.cz/kariera

Na Váš životopis se těší:
Lucie Žižková
Vedoucí mzdového a personálního oddělení
Email: zizkova@sidat.cz

do našeho týmu hledáme kolegu 
nebo kolegyni, kteří se budou podílet na:

Jaká máme očekávání:

• implementaci výrobních informačních
systémů na různých platformách (Siemens,
Aspentech, SIDAS® atd.) u zákazníků
v průmyslu

• vývoji naší vlastní platformy SIDAS®
• realizaci, instalaci, výchozí konfiguraci

a testování systémů
• přípravě reportů v prostředí MS Reporting

Services
• školeních koncového zákazníka
• SW úpravách
• podpoře běžících systémů

• SŠ/VŠ technického směru
• znalost SQL, C# a webových technologií

(HTML5, JavaScript, CSS...) výhodou 
• povědomí o PLC a HMI/SCADA systémech

výhodou
• zájem o Průmysl 4.0
• komunikativní znalost AJ, případně jiných

cizích jazyků
• schopnost samostatné práce v rámci

řešitelského týmu
• řidičský průkaz skupiny B

Zaujali jsme Vás? 
Pak u nás můžete najít:

• pracovní poměr na plný nebo částečný
úvazek s možností nástupu ihned

• tvůrčí práci na rozmanitých projektech
v oblasti průmyslové informatiky
s možností cestování po ČR i v zahraničí
(více na www.sidat.cz/reference)

• možnost kariérního rozvoje a vzdělávání
v rámci Akademie SIDAT 

• 5 týdnů dovolené + sickdays
• kanceláře na Praze 5, volnou pracovní dobu

s možností home-office
• pracovní notebook, mobil, stravenky
• práci v dobře zavedené české firmě

s příjemnou firemní kulturou :-)
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