Společnost Multi-VAC spol. s r. o. - nejvyhledávanější evropský prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti vzduchotechniky
s mezinárodním působením a dlouholetou tradicí hledá pro rozšíření svého týmu kandidáty na pozici:

Technický specialista junior
Náplň práce
-

technická podpora obchodním manažerům a zákazníkům
prezentace a technická školení pro zákazníky

Nabízíme
-

stabilní a perspektivní pracovní uplatnění v prosperující společnosti
zaměstnanecké benefity
dobré finanční ohodnocení s možností kariérního postupu
týmovou i samostatnou práci v příjemném prostředí firmy
zázemí stabilní a perspektivní české společnosti působící více než 20 let na trhu

Požadujeme
-

SŠ/VŠ vzdělání technického směru
technické znalosti v oboru VZT a TZB výhodou
znalost AJ (technická AJ výhodou)
energického a angažovaného člověka
pružné myšlení a flexibilitu
odolnost vůči stresu a vysoké pracovní nasazení
schopnost systematicky pracovat
počítačová gramotnost (MS Office)

Typ pracovní smlouvy
-

HPP

Termín nástupu
-

Dohodou

Místo výkonu
-

Pardubice

Máte-li zájem o nabízenou pozici, zašlete svůj životopis s fotem a motivačním dopisem prostřednictvím
e-mailu na adresu: lucie.rychnovska@multivac.cz : Technický specialista
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Multi-VAC, s. r. o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle § 21 zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jejich uchování v personální databázi této společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši
osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

Multi-VAC spol. s r.o.
Sídlo firmy
Poděbradská 289
530 09 Pardubice

Multi-VAC spol. s r.o.
Pobočka Pardubice
Fáblovka 552
533 52 Pardubice

Multi-VAC spol. s r.o.
Pobočka Říčany
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy

Multi-VAC spol. s r.o.
Pobočka Brno
Tyršova 258
664 42 Brno-Modřice

Multi-VAC spol. s r.o.
Pobočka Nový Jičín
K nemocnici 61
741 01 Nový Jičín

Tel: 466 741 811
Fax: 466 741 839

Tel: 466 769 201-2
Fax: 466 769 209

Tel: 323 616 080-2
Fax: 323 616 089

Tel: 547 423 150-2
Fax: 547 211 196

Tel: 556 455 071-2
Fax: 556 455 079
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