Jesteśmy jedną z największych w Europie firm projektowo-inżynierskich. W ponad 68-letniej działalności
ugruntowaliśmy pozycję lidera w sektorze energetyki. Poszukujemy ambitnych i gotowych do podejmowania
wyzwań pracowników.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Administrator systemu PDMS
miejsce pracy: siedziba firmy w Katowicach
Zakres obowiązków:










Zakładanie i konfiguracja projektów, administrowanie i obsługa użytkownika dla AVEVA PDMS/E3D.
Tworzenie procedur/specyfikacji dla projektów i standardów firmy dotyczących korzystania z PDMS.
Koordynacja modeli 3D z projektantami z poszczególnych dziedzin inżynieryjnych.
Import/eksport obiektów z/do programów projektowych typu CAD.
Dostosowywanie systemu do wymagań stawianych w projektach.
Tworzenie i utrzymanie makr, specyfikacji i standardów.
Weryfikacja jakości tworzonej za pomocą systemu dokumentacji.
Szkolenie użytkowników końcowych w zakresie stosowania wyprawowanych standardów i procedur wraz
z przygotowywaniem materiału szkoleniowego oraz prowadzenie szkoleń.
Udzielanie wsparcia projektantom w zakresie obsługi systemu projektowania PDMS/E3D.

Oczekujemy:







Wykształcenie wyższe techniczne (informatyczne oraz inne techniczne ze specjalnością informatyczną
lub studia podyplomowe informatyczne).
Kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu systemem projektowania PDMS bądź Everything3D.
Znajomość PML lub PML2.
Znajomość środowiska .NET (C#.net lub PML.net).
Znajomość j. angielskiego na poziomie B2 (praca w zespołach międzynarodowych).
Doskonała umiejętności komunikacji oraz umiejętność efektywnego funkcjonowania w zespole.

Oferujemy:






Interesującą i pełną wyzwań pracę w nowoczesnym biurze projektowym z wielkimi tradycjami.
Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
Pracę z najnowocześniejszym oprogramowaniem.
Rynkowy poziom wynagrodzenia.
Benefity (np. świadczenia medyczne, karty MultiSport, kursy językowe).

Na dokumenty aplikacyjne oczekujemy pod adresem: epkariera@epk.com.pl
Na dokumenty aplikacyjne czekamy do 30.01.2018
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