
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми - Компанія Штурм, що базується в Салхінгу поблизу Штраубінга, налічує близько 500 

співробітників - є міжнародною компанією середнього розміру в галузі машинобудування та 

виробництва. Протягом більше 30 років ми пропонуємо нашим клієнтам комплексні рішення 

в чотирьох сферах діяльності: автоматизація, конвеєр, поверхня та термічна поверхня. 

 

Ви готові до нового виклику? Тоді просуньте свою кар’єру, познайомтеся з нами та 

переконайтеся в привабливому роботодавці з численними додатковими перевагами, а також 

можливостями для подальшої освіти та навчання. 
 

ПЛАНУВАЛЬНИК Апаратного забезпечення (Ч / Ж) 
галузь техніки автоматизації 

Розташування: Місто Салxінг 

повний день 
 
 
 Ваші завдання 

 
▪ Планування електричного обладнання машин з урахуванням вимог безпеки, механічних та 

технологічних вимог 
▪ Інтенсивна співпраця зі спеціальними відділами, задіяними протягом усього проекту 
▪ Економічне виконання завдання відповідно до правових інструкцій і стандартів, а також 

специфікацій замовника 
▪ Розробка та перевірка безпечних засобів контролю (SISTEMA) 
▪ Технічна підтримка внутрішньої обробки замовлень у закупівлях та електромонтажі 
▪ Підтримка концепцій інженерії керування та інтерфейсів 
▪ Технічна координація з клієнтами та постачальниками 

 



 

 

 

Переваги компанії Sturm (Штурм) 

 

Задоволені співробітники та взаємна вдячність є нашими головними пріоритетами. Тому ми 

пропонуємо численні спеціальні послуги – в наступному витягу з них: 

▪ Надання внесків на старість 
▪ Сімейна робоча атмосфера 
▪ Плоскі ієрархії 
▪ Різні знижки співробітникам (спортзал, магазини в регіоні) 
▪ Мобільна робота 
▪ оплата відпускних та різдвяний бонус 
▪ Баланс роботи та сім'ї 
▪ ергономічні робочі місця 
▪ лізинг велосипедів 

 
 

 

 Контакти 

Чи звучить наша пропозиція так, ніби вона створена для вас? 

 

Тоді ми з нетерпінням чекаємо на отримання ваших вичерпних документів із зазначенням 

ваших очікувань щодо заробітної плати та якнайшвидшої дати початку роботи! Будь ласка, 

надішліть це у вигляді PDF-документа на адресу:  

n.gerlach@sturm-gruppe.com  

Звичайно, ми гарантуємо вам конфіденційність. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання 

наперед, наша колега пані Natalia Gerlach , буде рада відповісти на всі ваші запитання за 

телефоном +49 9421 5520-150. Пані Герлах розмовляє російською мовою. 

Або пані Любомирська +49 1772711286, вона також володіє російською та українською 

мовами. 
 
 
Sturm Maschinen- und Anlagenbau GmbH 

Industriestraße 10 

D-94330 Salching 

Вы можете найти нашу информацию о защите данных в соответствии со ст. 13 DSGVO по 

адресу: https://sturm-gruppe.com/contact/privacy-statement/?lang=en 
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Ваш профіль 

 
▪ Закінчена професійна підготовка електрика з кількома роками професійного досвіду або 

дипломом, або подальше навчання, щоб стати майстром або техніком в галузі електротехніки 
▪ Самостійна, націлена на результат та командна робота 
▪ Досвід створення планів обладнання (EPLAN) 
▪ Бажано досвід роботи з технологією керування та робототехнікою 
▪ Знання техніки приводу та безпеки 
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