
 

 
Firma AURO Process Automation istnieje od 2012 roku, mieści się w Legnicy i zajmuje się               

automatyką przemysłową oraz budową maszyn dedykowanych. Zakres naszej działalności obrazują          
zdjęcia dostępne pod naszą wizytówką: https://g.page/AURO-Process-Automation?gm 
Poszukujemy ludzi z pasją do techniki, z pewną wiedzą lub doświadczeniem, odpowiedzialnych, z             
chęcią rozwoju osobistego. Nie ma u nas w firmie twardych podziałów stanowisk. Osoby wraz ze               
wzrostem doświadczenia mogą łatwo realizować się w trudniejszych zadaniach w kolejnych           
projektach. 
 
Zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu.  

 
  
Programista JavaScript / Administrator systemu  
 
Zakres obowiązków: 
-nadzór nad systemem testowym i produkcyjnym, 
-zapewnienie komunikacji między zespołami automatyków i programistów we wdrażaniu nowych 
funkcji, 
-nadzór nad funkcjonalnościami do wdrożenia i zadaniami do wykonania, 
-testy funkcjonalne nowych elementów aplikacji, 
-nadzór nad dokumentacją i źródłami, 
-prowadzenie prac rozwojowych i testów łączenia technologii PLC/IT (tworzenie aplikacji testowych), 
 
Wymagania: 
-znajomość wymienionych niżej technologii informatycznych, 
-umiejętność wdrażania drobnych zmian w aplikacji w oparciu o te technologie, 
-umiejętność administrowania środowiskiem testowym i produkcyjnym, 
-samodzielność w rozwinięciu swoich kompetencji w wymaganym technologiach, 
-wykształcenie lub doświadczenie pozwalające docelowo realizować obowiązki, 
-preferowane wykształcenie inżynierskie o kierunku informatyka lub pokrewne, 
 
Technologie: 
-obsługa baz i zapytań SQL, 
-obsługa systemu Linux (Centos) 
-obsługa konteneryzacji Docker, 
-tworzenie aplikacji w Type/JavaScript w oparciu o Node.js, 
-znajomość frameworku webowego React.js 
-znajomość Visual Studio Code, 
-znajomość GitHuba, GitLaba, 
-znajomość komunikacji TCP, http. 
-tworzenie aplikacji w .NET C#, 
 
 
 
 

 

 

 
 

Your Partner  
In Process Automation 

 

AURO  Process Automation 
ul. Sciegiennego 25/B8 

59-220 Legnica 

www.auro.pl 
biuro@auro.pl 

+48 886 855 498 

https://g.page/AURO-Process-Automation?gm


 

 
Oferujemy: 
-współpracę z programistami PLC, technologiami przemysłowymi i przy aplikacjach łączenia 
systemów PLC z IT, 
-dostęp do obecnych trendów i sprzętu przemysłowego sterowania i metod integracji z warstwami IT 
przedsiębiorstw, 
-możliwość wsparcia finansowego dalszej nauki w swojej specjalności, 
-zatrudnienie na umowę o pracę lub umowę zlecenie dla studentów, w zależności od oczekiwań 
kandydata, 
-praca na pełny etat, jednak dopuszczamy częściowy dla osób jeszcze studiujących i chcących 
rozpocząć już pracę. 
 
 
Chętnych kandydatów prosimy o przesyłanie CV na adres: j.jopkiewicz@auro.pl 
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