
Inżynier automatyki i robotyki 
(aplikacje do wizji maszynowej i robotyka) 

Grupa Merz to europejska firma usługowa z zakresu metrologii przemysłowej, założona w 2008 roku 
przez mgr inż. Jochen Merz. Nasi wyspecjalizowani inżynierowie koncentrują się głównie na 
przemysłowych technologiach pomiarowych, dokumentacji i tłumaczeniach. Dzięki naszemu 
kompetentnemu zespołowi, który posiada dużą wiedzę, nasze usługi oferują optymalne rozwiązania 
w najlepszych cenach i dużą satysfakcję. Nasza filozofia zapewnia jakość produkcji, obejmuje 
przemysłowe skanowanie 3D, przemysłową tomografię komputerową, rozwiązania rentgenowskie i 
pomiary optyczne, a także inżynierię odwrotną, testowanie i programowanie, uruchamianie i 
optymalizację zrobotyzowanych i maszynowych systemów wizyjnych. 

Opis zadań i obowiązków: 
• Uruchomienie systemów pomiaru wizyjnego maszyn u klienta, 
• programowanie on-line robotów przemysłowych opartych na systemach (ABB,KUKA, FANUC), 
• pomoc w instalacji (konfiguracja mechaniczna/elektryczna), optymalizacji i konserwacji stacji, 
• wsparcie nowych/istniejących systemów przetwarzania obrazu, głównie w przemyśle 

motoryzacyjnym, 
• wstępne badania i wsparcie techniczne, 

Wymagania: 
• Wykształcenie inżynierskie lub techniczne w dziedzinie informatyki, mechaniki, mechatroniki lub 

robotyki, 
• znajomość programowania robotów przemysłowych i sterowników PLC programowania i obsługi 

dla dowolnego robota przemysłowego (ABB, Kuka, Fanuc), 
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

Mile widziane: 
• Certyfikat programowania robota przemysłowego, 
• dobra znajomość optyki i przetwarzania obrazu, 
• dobra znajomość metrologii przemysłowej i systemów pomiarowych, 
• język niemiecki w mowie i piśmie

Warunki zatrudnienia: 
Umowa o pracę na cały etat, miejsce pracy: głównie w Niemczech i w Europie, 
Usługi w zakresie wizji maszynowej, robotyki, metrologii i testowania oprogramowania to nasza 
pasja. Oferujemy: dostęp do nowych technologii, możliwość rozwoju zawodowego, nabycie 
doświadczenia zawodowego w wielkich korporacjach (ZEISS, VOLKSVAGEN, PORSCHE, VOLVO, BMV) 
wsparcie doświadczonego lidera, spotkania integracyjne, poznanie ludzi z całego świata. 
Osoby, które spełniają powyższe warunki i chcą zdobyć doświadczenie oraz pracować w różnych 
krajach Europy z ludźmi z całego świata, Zapraszamy, Dołącz do Nas! 

Zgłoszenia zawierające list motywacyjny i CV prosimy przesyłać na e-mail: 
els@merz-technologies.com
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