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SITECH Poland Sp. z o.o. jest o�cjalnym wyłącznym dystrybutorem rozwiązań technologicznych Trimble dedykowanych inżynierii lądowej w Polsce.
Dostarczamy nowoczesne technologie oraz usługi na najwyższym poziomie. SITECH Poland Sp. z o.o. jest członkiem międzynarodowej Grupy
Monnoyeur.

Obecnie poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko: 

Inżynier wsparcia techniczno-geodezyjnego - Geodeta
 

Teren działania:

województwa: kujawsko-pomorskie; pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
pakiet szkoleniowy w zakresie serwisu urządzeń �rmy Trimble
profesjonalne wdrożenie do pracy oraz rozbudowane programy szkoleniowe
ciekawą i pełną wyzwań pracę w międzynarodowej �rmie o prestiżowej pozycji na rynku
możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznym środowisku
pakiet socjalny i dodatkowe bene�ty (opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, kartę MultiSport, do�nansowanie do obiadów)

Zakres obowiązków:

udzielanie wsparcia technicznego klientom �rmy
wdrażanie systemów u klientów, pierwsze uruchomienia urządzeń, montaż automatyki i sterowania
okresowe przeglądy urządzeń oraz realizacja serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych - diagnozowanie i usuwanie awarii
doradztwo oraz prowadzenie szkoleń dla klientów z zakresu obsługi zamontowanych systemów
wsparcie techniczne działu handlowego

Wymagania:

wykształcenie średnie lub wyższe o pro�lu technicznym, preferowane studia geodezyjne
mile widziane doświadczenie w pracy na budowie z systemami sterowania maszyn
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy
doświadczenie w samodzielnej i bezpośredniej współpracy z klientem
umiejętności komunikacyjne
dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych
obsługa komputera
prawo jazdy kat. B

Więcej informacji o nas na stronie http://www.sitech-poland.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku:

http://www.sitech-poland.pl/


W dokumentach prosimy uwzględnić klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w SITECH Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), ul. Wielicka 28, a także po jej
zakończeniu w celu przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( t.j Dz. U. z 2014 r., poz. 1182
ze zm.). Oświadczam, iż jestem świadom/a dobrowolności podania danych, a także możliwości ich poprawiania lub żądania usunięcia”.


