
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

ПРОГРАМАТОР SPS / S7 (Ч / Ж) 
 

Розташування Salching 

повний день 
 
 
 

Ваші завдання 

 
▪ Взяття на себе відповідальності за програмування та введення в експлуатацію наших систем 
▪ Створення пов'язаних візуалізацій 
▪ Розробка індивідуальних програмних рішень 
▪ Усунення несправностей та оптимізація процесів у процесах контролю та регулювання в наших 

системах 
▪ Документування результатів у описах функцій та послуг 
▪ Введення в експлуатацію наших систем на підприємстві та на місці замовника 
▪ Навчання системних операторів на підприємствах наших замовників 

 



 

 

 

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 

 
     Sturm-Gruppe · Industriestraße 10 · 94330 Salching · www.sturm-gruppe.com 

Ваш профіль 

 

▪ Завершене навчання або професійна підготовка із завершеним подальшим навчанням у галузі 
електротехніки/мехатроніки 

▪ Поглиблені знання роботи з середовищами розробки S7 (SIMATIC Manager/TIA Portal) та 
системами візуалізації 

▪ В ідеалі, добре знання технології керування та приводу, а також стандартів програмування 
наших клієнтів в автомобільній промисловості 

▪ Незалежний, структурований та перспективний спосіб роботи 
▪ Особиста ініціатива та бажання працювати в мотивованій команді 
▪ Хороше знання усної та письмової англійської мови 
▪ Готовність подорожувати 
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