
SAINT-GOBAIN SWISSSPACER ZATRUDNIA INŻYNIER WSPARCIA TECHNICZNEGO
SPRZEDAŻY NA UMOWA NA CZAS NIEOKREŚLONY NIEOKREŚLONY.

Data : 02/12/2015

Numer Referencyjny : 526814-12026313

Rodzaj umowy : Umowa na czas nieokreślony
Lokalizacja : Gliwice 44-100, PL
Czas trwania zamówienia : Nieokreślony
Poziom wykształcenia : Dyplom licencjata
Doświadczenie zawodowe : 2-3 lata

Opis Firmy :
GRUPA SAINT-GOBAIN, światowy lider na rynkach związanych z habitatem oraz budownictwem,
projektuje, wytwarza i dystrybuuje materiały budowlane, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania
będące odpowiedzią na konieczność oszczędności energii oraz ochrony środowiska. Saint-Gobain to firma
nastawiona na ludzi, otwarta i stabilna, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego wewnątrz
organizacji na całym świecie.

Firma SWISSPACER działa na całym świecie, a na wielu rynkach należy do wiodących producentów
ciepłych ramek dystansowych. Firma została założona w 1998 roku. Produkty firmy SWISSPACER
zawdzięczają swoją popularność estetyce oraz podwyższaniu komfortu mieszkań.
Głowna siedziba firmy z produkcją, działem badań i rozwoju, jak również jej zarząd znajdują się w
Szwajcarii. Kolejnymi miejscami produkcji są Niemcy i Polska. Dzięki głównemu magazynowi w
Niemczech zapewniamy naszym Klientom wydajną logistykę oraz optymalny zasięg.
Zakład produkcyjny w Gliwicach powstał w 2011 roku. Obecnie zatrudnia około 40 osób i jest najszybciej
rozwijającym się zakładem SWISSPACER na świecie.

Opis Pracy :
Czym będziesz się zajmował/a na tym stanowisku?
obsługą klientów w zakresie doradztwa i rozwiązywania problemów technicznych związanych z
zastosowaniem naszych produktów (klienci z branży szkła zespolonego)
przygotowaniem dokumentacji technicznej i materiałów szkoleniowych dla klientów
prezentacje dotyczące produktów i możliwości technicznych związanych z ich wykorzystaniem
przeprowadzanie audytów w siedzibie klientów związanych z przetwarzaniem naszych produktów
organizacja oraz nadzór nad testami wdrożeniowymi u klientów

Pozadany profil :
Kogo szukamy?

Osoby, która posiada:
Wykształcenie wyższe techniczne (preferowana mechanika, automatyka, inżynieria materiałowa);
Doświadczenie w branży szkła zespolonego
Wiedzę w zakresu produkcji szkła zespolonego
Doświadczenia w obsłudze klienta
Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego
Gotowość do częstych podróży służbowych (około 80% czasu pracy)
Znakomite umiejętności komunikacyjne oraz zorientowanie na klienta
Umiejętność pracy w rozproszonym zespole

Aby zaaplikować : http://apply.multiposting.fr/jobs/6525/12026313


