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Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)  Oddział w Polsce 
/Living Environmental Systems – Dział Klimatyzacji/

  

  

W związku z dalszym, dynamicznym rozwojem Firmy na polskim rynku, poszukujemy
odpowiednich kandydatów na stanowiska:

  w zakresie wsparcia sprzedaży, administracji, obsługi klienta oraz
w dziale technicznym,
  

  

którzy dołączą do naszego zespołu i będą wsparciem dla naszej obecnej działalności.

  

 1 / 3



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.: Wsparcie techniczne, Administracja, Obsługa klienta, Dział techniczny

      

  

Systemy klimatyzacyjne Mitsubishi Electric są znane ze swoich wysokich standardów
efektywności, oszczędności energii, cichej pracy, bardzo elastycznych możliwości instalacji i
niezawodności. Właśnie dlatego wiodąca technologia i bezkonkurencyjny asortyment urządzeń
Mitsubishi Electric są tak doceniane przez profesjonalistów systemów klimatyzacji z całej
Europy. Jesteśmy światowym liderem branży. Zapewniamy najwyższą jakość produktu i
wydajność urządzeń mieszkaniowych, komercyjnych  oraz typowo przemysłowych,
dostarczając idealne rozwiązania dla zapewnienia komfortu zarówno w domu, jak i w pracy.

  

  

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

    
    -  Co najmniej 3 lata doświadczenia w podobnej sferze w branży HVAC;  
    -  Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego;  
    -  Dobra znajomość systemów IT, szczególnie w środowisku Microsoft Office, Windows, w
zależności od stanowiska również CRM oraz SAP;   
    -  Wykształcenie na poziomie inżyniera – dla stanowisk w dziale wsparcia sprzedaży oraz
technicznym - preferowany w obszarze HVAC;   
    -  Doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz pracy zespołowej.  

  

  

  

Miejsce zatrudnienia:

  

Biuro w Warszawie lub przydzielony region kraju.
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Jeśli nasza oferta jest dla Państwa interesująca, prosimy o wysłanie aplikacji wraz z CV w
języku polskim i angielskim na adres: 
rekrutacja@mpl.mee.com
koniecznie z dopiskiem w tytule emaila: LES rekrutacja.

  

  

Szukamy wysoko zmotywowanych i wykwalifikowanych specjalistów do pracy na wielu
stanowiskach w naszej Firmie. Oczekujemy osób, które chcą zdobywać nowe doświadczenia
oraz są gotowe rozwijać się, by sprostać rosnącym wyzwaniom stawianymi przez rynek krajowy
oraz w środowisku międzynarodowym. 
Urośnijmy razem.

  

  

Prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych
procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997o ochronie danych osobowych Dz.
Ust. nr 133 poz. 833)”.
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