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Každodenní provoz a údržba
Udržování instalovaných MES aplikací, tzn. rozumí, jak jsou aplikace navrženy
Podpora uživatelům, v případech kdy mají problémy s používáním aplikací
Diagnostika problémů a řešení potíží
Modifikace aplikací, v případě fyzických změn provedených na výrobních
linkách/zařízeních
Sprostředkování požadavků a služeb jakožto hlavní kontaktní osoba mezi
dodavatelem/-li softwaru nebo službou integrátora, kteří poskytují dodatečnou
podporu
Otevírání Job ticketů IM v systému HP Service Manager pro sledování problémů
Udržování MES systémů v neustálém provozním režimu (kontroly stavu systémů,
zálohování)
Ověřování změn v testovacím prostředí před použitím změny v produkčním
prostředí
Kontaktní osoba na závodě při řešení podpory otázek FFMW a jeho úprav
Kontaktní osoba na závodě pro dodavatele pro řešení problémů nebo požadavků na
změny v konfiguraci
V souladu s NCE, aktivní účast v DOR / WOR / MOR, GSTD, BDA a DMAIC činností
Projekty
Implementace MES aplikací na vysoké úrovni kvality s ohledem na jejich vysokou
úroveň údržby
Mimořádná pozornost ve všech krocích projektu, které jsou: vytvoření uživatelské
specifikace požadavku (URS), vytvoření Funkční Design Specifikace (FDS), pokrok
ve vývoji v souladu se specifikacemi, Factory Acceptance Test (FAT), uvedení do
provozu, kvalifikace, validace (CQV), uzavření projektu, včetně projektové analýzy
vad/defektů (PDA)

Požadavky:




Znalosti v IT, Automatizaci nebo výrobním IT (nebo jejich ekvivalent)
Znalost Wonderware Systém platformy (Archestra min v3.5) a Intouch for system
platform (min v10) na úrovni vytváření změny v HMI s pomocí platformy,
komunikační servery/DAS = zkušenosti z realizovaného SCADA projektu
Znalost Wonderware Performance and Operations (min v3.5), zkušenosti z MES
projektu
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Znalost Wonderware Historian & Wonderware information server, zkušenosti z MES
projektu
Znalost SQL serveru 2005 a Windows 2003 na úrovni administrace – SQL server
2005 a vyšší, Windows Server 2008
Znalost .NET a C# základní znalosti
Znalost databázových systémů
Znalost sběru dat v reálném čase
Výborná znalost angličtiny
Schopnost analýzy, plánování a řízení lokálních projektů ve spolupráci s
PLC/SCADA inženýrem
Znalost SAP, QM, AMM = procesy, konfigurace výhodou
Znalost FAS – síťová technologie, Ethernet, směrování, správa klientů – Windows,
atd. výhodou

Termín nástupu:

Ihned

Organizační zařazení:

závod ZORA Olomouc, nadřízený vedoucí technického odboru

Co nabízíme?

Týden dovolené navíc, pružná pracovní
doba, stravování za dotovanou cenu,
příspěvek na sportovní aktivity,
příspěvek na penzijní i životní pojištění,
podpora vzdělávacích aktivit a spousta
dalších.

Kontakt:

Imrich.Szasz@cz.nestle.com

