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Szeretne hosszú távon munkatársa lenni egy stabil cégnek biztos megélhetés mellett?

  

20 éve eredményesen működő, folyamatosan fejlődő, osztrák-magyar tulajdonban lévő, ipari
gépek forgalmazásával és szervizelésével foglalkozó cég keresi új munkatársát
szerviztechnikusi pozícióba.

  

  

Cégünk rövid bemutatása:

  

Piacvezető a gőzfejlesztők területén, saját raktárkészlet, szervezett munkakörülmények,
minőségirányítási rendszer, több mint 1500 eladott gép, a világ élvonalába tartozó márkák, a
CERTUSS, IPSO, Firbimatic gyártók kizárólagos képviselete

  

Cégünkről bővebben a www.bepatek.hu honlapon tájékozódhat.

  

  

A jelölttel szemben támasztott elvárások:

  

Minimum középfokú elektrotechnikusi végzettség

  

Az elektrotechnika kimagasló ismerete
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Külső szervizesként szerzett legalább 2-3 éves tapasztalat

  

„B” kategóriás vezetői engedély

  

Őszinteség, mobilitás, az állandó utazás vállalása

  

  

Előnyök:

  

Tapasztalat gázégők szervizelésében

  

Angol vagy német nyelvtudás

  

Érd környéki lakhely

  

  

A leendő munkatárs feladatai lesznek:

  

CERTUSS gáz- és olajüzemű gőzfejlesztők, valamint ipari mosodai gépek szervizelése,
karbantartása, beüzemelése az ország egész területén, alkalmanként vidéki szállással.

  

A munkakörrel kapcsolatos kihívások: a szervizelendő gépek sokrétűsége, az ehhez szükséges
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összetett ismeretek elsajátítása, folyamatos tanulás, fejlődés

  

  

Munkavégzés helye:

  

Érd központtal az ország egész területe

  

  

Egyéb információk:

  

Amit kínálunk: változatos, sok utazással járó feladat, fejlődési lehetőség, korrekt,
teljesítményarányos versenyképes fizetés, önálló munkavégzés, céges telefon, jól karbantartott
és folyamatosan cserélt szervizgépjárművek (GPS jelentéssel), navigáció.  Megbecsülés egy
olyan cégben ahol minden dolgozó érdekelt az elért eredményekben.

  

Miután a betanítás ideje hosszú (akár 1-2 év), így hosszútávra gondolkodó embert keresünk.

  

Kezdés várható időpontja: azonnal

  

Jelentkezés:

    
    1. Kérjük      küldje el pályázatát a   rakoscsaba@bepatek.hu e-mail címre. A tárgy
mezőbe írja be:      „szerviztechnikus”.
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    2. Minden      önéletrajzot el fogunk olvasni, és ha megfelel a követelményeknek, akkor     
jelentkezni fogunk az Ön által megadott elérhetőségek egyikén.   
    3. Megbeszélünk      egy interjút (sikeres interjú után még 2 forduló várható).  
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