Automatycznie więcej korzyści

To właśnie dzięki ludziom - naszym pracownikom - jesteśmy firmą liczącą się na rynku automatyki i
informatyki przemysłowej w Polsce. Działamy z sukcesem od 1989 roku oferując kompleksową realizację
zadań z dziedziny automatyzacji procesów, instalacji elektrycznych oraz autorskich systemów
informatycznych.
Nasza kadra stanowi połączenie wieloletniego doświadczenia zdobytego w pracy na rzecz wielu gałęzi
przemysłu z entuzjazmem oraz świeżym spojrzeniem młodych inżynierów. Dokładamy wszelkich starań, aby
atmosfera w firmie sprzyjała twórczej pracy i rozwojowi osobistemu.
Więcej o nas znajdziesz na www.procomsystem.pl
Aktualnie poszukujemy członka zespołu do pracy na stanowisku:

Doradca Techniczny Klienta AKPiA/instalacje elektryczne
w Zakładzie Automatyki Energetyki
Miejsce pracy: Wrocław

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•

przygotowywanie i wycenę ofert handlowych z zakresu automatyki lub prac elektrycznych
analizę otrzymywanej od klientów dokumentacji
weryfikację doboru urządzeń i materiałów
opracowywanie założeń do ofert na wykonywane prace z zakresu automatyki lub elektryki
utrzymywanie kontaktów oraz negocjacje z dostawcami i odbiorcami

Wymagania konieczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukierunkowany rozwój zawodowy w zakresie handlu relacyjnego (menadżer ds.
kluczowych klientów, Dyrektor Rynku)

wykształcenie minimum średnie techniczne (elektrotechnika, automatyka lub kierunki pokrewne)
umiejętność czytania dokumentacji technicznej
bardzo dobra znajomość systemu Windows (MS Office, AutoCad)
umiejętność pracy w zespole
samodyscyplina w wykonywaniu powierzonej pracy
umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
prawo jazdy kat. B
zaangażowanie w wykonywane zadania

Dodatkowym atutem będzie posiadanie:
•
•
•
•

doświadczenie jako inżynier projektant w branży AKPiA lub elektryki
znajomości obsługi programu NORMA lub innych programów do kosztorysowania
wiedzy technicznej dotyczącej produktów, systemów i usług z zakresu instalacji elektrycznych i
AKPiA
znajomości rynku dostawców z zakresu elektryki i AKPiA

U nas możesz liczyć na:
•
•
•
•
•
•

uczestnictwo w ciekawych projektach, dających możliwość rozwoju zawodowego
zatrudnienie na pełny etat i umowę o pracę
możliwość uzyskania dodatkowego wynagrodzenia w formie prowizji
wysoką dopłatę do programu Benefit Multisport
dofinansowanie nauki (studia, kursy, szkolenia, język)
przyjazną atmosferę pracy

Czekamy na Twoją aplikację.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną powiadomieni
telefonicznie o terminie i szczegółach dalszego postępowania.
Gwarantujemy pełną poufność nadesłanych zgłoszeń.

