
BERGMAN ENGINEERING Poznań: Kierownik Działu Technicznego

  

  

BERGMAN ENGINEERING należy do technologicznych przedsiębiorstw rozwojowych i
rekrutacyjnych, działających na terenie Europy. Skupia swoje kompetencje w przemyśle
motoryzacyjnym, lotniczym i energetycznym. We wszystkich obszarach swojego
działania Bergman Engineering koncentruje się na jednym priorytecie – oferowaniu
swoim Klientom usług najwyższej jakości.

  

  

Obecnie dla naszego klienta – firmy projektowo-wykonawczej z branży HVAC –
poszukujemy osoby na stanowisko:

  

  Kierownik Działu Technicznego
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KDDT/IB/11/PO

  

      

  

Miejsce pracy: Poznań

  

  

Zadania:

    
    -  Planowanie i organizowanie pracy Działu Technicznego (zarządzanie kilkuosobowym
zespołem Projektantów i Technologów),   
    -  Tworzenie koncepcji projektowych oraz analiz kosztowych,  
    -  Opracowywanie technologii budynków z naciskiem na efektywność eksploatacyjną i niskie
nakłady inwestycyjne,   
    -  Tworzenie oraz udział w optymalizacjach i analizach dot. technicznych aspektów
projektów,   
    -  Współpraca z Działem Sprzedaży, Działem Serwisu, Technologami, Projektantami – w
zakresie ofert i konsultacji projektowych,   
    -  Bieżący nadzór nad Działem Technicznym.  
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Wymagania:

    
    -  Wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria środowiska,  
    -  Doświadczenie zawodowe min. 3 lata na podobnym stanowisku,  
    -  Ekspercka znajomość rynku instalacyjnego w zakresie technologii i kosztów wykonania,  
    -  Znajomość obsługi programów branżowych, np. Ventpack, Instalsoft,  
    -  Znajomość obsługi doborowych programów producenckich,  
    -  Komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,  
    -  Prawo jazdy kategorii B,  
    -  Kreatywność,  
    -  Umiejętność efektywnego podejmowania decyzji,  
    -  Umiejętność pracy pod presją,  
    -  Zdolności managerskie,  
    -  Gotowość do pracy w Poznaniu,  
    -  Mile widziane uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych.  

  

  

  

Oferujemy:

    
    -  Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,  
    -  Umowę o pracę lub kontrakt managerski,  
    -  Niezbędne narzędzia pracy (pakiet biurowy, samochód),  
    -  Wynagrodzenie zasadnicze plus premia kwartalna,  
    -  Pakiet benefitów (pakiet sportowy, pakiet medyczny),  
    -  Pakiet relokacyjny.  

  

  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres:
iga.baginska@bergman-engineering.com
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Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Bergman Engineering z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
Informujemy, że Administratorem danych jest Bergman Engineering z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. L. Petrażyckiego 57. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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