Vedoucí elektromechanik pro servisní tým
Neuvedeno
Přerov

Základní informace
Jsme menší česká firma Tigemma Engineering s.r.o., která svým zákazníkům nabízí komplexní řešení
problematiky v souvislosti s ochranou životního prostředí a úspor energie. Odsávání, chlazení, vytápění,
projektování nebo dotační poradenství? Nic, co bychom nezvládli. Ale co potřebujeme je další parťák do
týmu. Přijďte nasbírat zkušenosti do oboru, který je čím dál víc důležitý pro společnost, a který má velký
potenciál. Taková nabídka se neodmítá. Tak dejte pozor, aby Vám neuletěla. Zašlete nám proto co nejdřív
Vaše CV, ať se dají věci do pohybu.

Náplň práce
realizace zakázky u zákazníka
koordinace a řízení instalací filtračních a vzduchotechnických jednotek
plánování a organizace servisních zásahů
servis zařízení (diagnostika chyby a následná oprava)
servisní podpora obchodu
cestování na servisy k zákazníkům

Požadavky
elektrotechnické vzdělání (SOU/SŠ)
vyhláška 50 - ZAUČÍME!
praxe v oblasti elektrotechniky min. 1 rok
vítány jsou zkušenosti s instalací vzduchotechniky
časová flexibilita
ŘP sk. B

Nabízíme
nabízíme možnost stabilního zaměstnání na HPP
flexibilní pracovní doba
finanční příspěvek na dopravu
zaškolení od zkušených kolegů
příspěvek na stravování
přátelský rodinný kolektiv

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku.

Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)
bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně
osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

