
Cautam Inginer Automatizari care să contribuie la dezvoltarea proiectelor inovatoare de automatizări 
industriale.

Trieurodata are experienta de peste 15 ani în dezvoltarea și implementarea soluțiilor în domeniul 
automatizărilor industriale și peste 2000 de proiecte realizate la cele mai înalte standarde de calitate, 
oferim servicii și produse create pentru nevoi specifice. Ne dorim să fim prima alegere a clienților în 
cautare de soluții tehnologice industriale.

Descriere Job:

1. Proiectare PLC din punct de vedere funcţional şi tehnic �basic & detail design�
2. Proiectarea configuraţiei hardware şi a aplicaţiilor software.
3. Implementarea modificărilor şi procesarea “as-built”.
4. Proiectarea şi implementarea funcţiilor de interfaţă între sistemele clientului şi sistemele altor 
furnizori.
5. Participarea la testarea echipamentelor şi aplicaţiilor.
6. Instalarea sistemelor, asistenţă tehnică în şantier până la pornirea instalaţiei.

Cerinte:

• Studii superioare - automatizări
• Aptitudini şi capacităţi naturale spre "practic".
• Team Worker, accepta şi recunoaşte autoritatea la locul de muncă
• Limba Engleză: - nivel mediu - citit, scris şi vorbit.
• Experienţa în proiectare, programare
• Experienţa cu sisteme de tip PLC.
• Experienţă practică în instrumentaţie şi automatizări
• Experienţa în proiectarea interfeţelor câmp-sistem - dulapuri de conexiuni.
• Cunoştinţe de arhitectură sistem
• Cunoştinţe interfeţe comunicaţie - Modbus, TCPIP, Profibus, Fieldbus.
• Cunoştinţe segregare şi alocare semnale I/O
• Cunoştinţe interpretare documentaţie design - P&ID, C&E, Control Narratives.
• Cunoştinţe standarde grafice şi implementare HMI 20. Cunoştinţe configurare/programare aplicaţii
• Cunoştinţe practice design/implementare/testarea a cel putin unul dintre urmatoarele sisteme PLC-

uri Siemens, Schneider Eaton, Phonix Contact, Wago, Beckoff, Allen Bradly
• Permis de conducere categoria B

Puncte cheie

1. Responsabil pentru proiectarea sistemelor PLC hardware si software, programarea şi configurarea 
pe baza datelor de proiectare, incluzând proiectarea interfeţelor interne şi externe, inclusiv testarea si 
punerea sub functiune, aplicând standardele companiei.
2. Responsabil pentru asigurarea, menţinerea şi implementarea practică a standardelor de calitate, a 
integrităţii şi acurateţei lucrului propriu.

Vino alaturi de noi să sprijinim dezvoltarea tehnologică și să creștem calitatea mediului de lucru 
industrial!


