Firma KAWA.SKA Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem aparatury naukowo-badawczej,
laboratoryjnej i diagnostycznej, oferującym profesjonalny i merytoryczny serwis techniczny.
W związku z dalszym rozwojem firmy poszukujemy otwartej osoby do pracy na stanowisku:
Inżyniera Serwisu
Miejsce pracy: Cała Polska
Nr ref.: ILBS18
Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:
- instalacja, uruchamianie i kompleksowa obsługa serwisowa aparatury do preparatyki
histopatologicznej firmy Leica Biosystems,
- doradztwo techniczne i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń,
- udzielanie wsparcia technicznego dla klientów oraz pracowników działu handlowego,
- budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami,
- przygotowywanie ofert serwisowych,
- przygotowywanie raportów serwisowych i nadzór nad dokumentacją techniczną,
- aktywne wspieranie procesów sprzedaży urządzeń.
Wymagania wobec Kandydata:
- wykształcenie techniczne,
- umiejętność analitycznego myślenia i kompleksowego podejścia do problemu,
- precyzja techniczno-manualna,
- samodzielność w działaniu - umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialności,
- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- dyspozycyjność i zdolność do pracy pod presją czasu,
- prawo jazdy kat.B poparte kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu samochodu,
- preferowane miejsce stałego zamieszkania kandydata / kandydatki na obszarze
województwa kujawsko-pomorskiego lub wielkopolskiego; konieczna czasowa relokacja w
okolice Piaseczna (woj.mazowieckie) na okres szkolenia
- nie wymagamy doświadczenia, ani wiedzy z zakresu histopatologii
Oferujemy:
- pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku,
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w wymiarze pełnego etatu
- możliwość rozwoju zawodowego (szeroka gama urządzeń)
- telefon, laptop, samochód służbowy.
- pracę w większości „w terenie”, u klientów na terenie całej Polski
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) z nr ref. ILBS18
na adres: rekrutacja@kawaska.pl
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

