
Rockfon jest częścią międzynarodowego koncernu ROCKWOOL International Group - największego na 
świecie producenta materiałów ze skalnej wełny mineralnej, z siedzibą w Danii. Jesteśmy wiodącym 
dostawcą akustycznych rozwiązań sufitów i ścian. Marka ma w swojej ofercie szeroką gamę produktów, 
które spełniają surowe wymogi zarówno w zakresie akustyki, bezpieczeństwa pożarowego i trwałości, jak 
również higieny oraz estetyki. 

   

DORADCA TECHNICZNY   

Chciałbyś rozwijać swoją karierę w branży budowlanej - budownictwo jest Twoją pasją? Ta oferta czeka 

właśnie na Ciebie!  

Aktualnie poszukujemy osoby z Warszawy (lub bliskiej okolicy), która będzie odpowiedzialna za doradztwo 

techniczne w zakresie adaptacji akustycznych z wykorzystaniem naszego systemu ROCKFON® Mono® 

Acoustic.  

 
Główne obowiązki: 

 Prowadzenie konsultacji technicznych i szkoleń dla wykonawców w zakresie montażu systemu 

ROCKFON® Mono® Acoustic, 

 Wsparcie nowych instalatorów w zakresie aplikacji systemu ROCKFON® Mono® Acoustic 

zgodnie z wymogami ROCKFON, 

 Doradztwo techniczne skierowane do wykonawców, biur projektowych i architektów w zakresie 

systemu ROCKFON® Mono® Acoustic, 

 Zapewnianie wsparcia technicznego dla działu handlowego w zakresie nowych projektów i 

przygotowywanie instalacji testowych,  

 Uczestnictwo w przygotowaniach i organizacji ekspozycji podczas targów, wystaw branżowych, 

seminariów.   

Od Kandydatów oczekujemy:  
 Wykształcenia technicznego – preferowane budowlane lub pokrewne, 

 Min. rok doświadczenia w prowadzeniu prac remontowo- budowlanych lub praktyczna wiedza w 

prowadzeniu projektów budowlanych,  

 Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość technik szpachlowania i malowania,  

 Gotowości do odbywania podróży służbowych: Polska i Czechy, 

 Komunikatywnej znajomości języka angielskiego,  

 Umiejętności budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z klientami, 

 Znajomości programu AutoCAD mile widziana. 

Oferujemy: 
 Narzędzia potrzebne do wykonywania pracy (samochód, laptop, telefon),  

 Atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet dodatkowych benefitów, 

 Ciekawą, kreatywną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 Udział w dużych międzynarodowych projektach, 

 Duży zakres samodzielności i odpowiedzialności. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres 
hr@rockwool.pl 

  
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane aplikacje. 

 
 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z 

Ustawą o Ochronie Danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. Ust. nr 133, poz. 883”. 

 
 


