
DAIKIN, Poznań: Inżynier Działu Technicznego

  

  

  

  

Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. jest jedynym oficjalnym dystrybutorem
najwyższej jakości urządzeń japońskiego koncernu DAIKIN INDUSTRIES Ltd. będącego
wiodącym i globalnym producentem oraz dostawcą sprzętu HVAC, w tym również pomp
ciepła i układów chłodniczych.

  

  

W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

  

  

  INŻYNIER Działu Technicznego
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Miejsce pracy:  biuro DAIKIN w Poznaniu

  

  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne w
zakresie produktów firmy DAIKIN dla klientów Daikin, w tym w szczególności udzielanie
informacji technicznych oraz diagnostyka urządzeń poprzez wsparcie telefoniczne oraz mailowe
naszych klientów.

  

  

Od kandydatów oczekujemy:

    
    -  Ukończonych technicznych studiów wyższych - preferowany profil: wentylacja,
klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo,   
    -  Doświadczenie w obsłudze klienta/serwisie w branży klimatyzacyjnej będzie atutem,  
    -  Posiadania wiedzy branży klimatyzacyjnej, chłodniczej i elektrycznej,  
    -  Znajomości języka angielskiego - w piśmie i mowie na poziomie minimum dobrym (m.in.
umiejętności czytania literatury technicznej w języku angielskim, możliwości udziału w
szkoleniach technicznych w języku angielskim),   
    -  Wysokiej komunikatywności przez telefon oraz w formie korespondencyjnej,  
    -  Wysokiej orientacji na klienta oraz umiejętności pozytywnego podejścia do pojawiających
się wyzwań,   
    -  Kultury osobistej i dobrej organizacji czasu pracy,  
    -  Znajomości obsługi programów komputerowych m.in. pakietu MS Office,  
    -  Prawa jazdy kat. B.  
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Osobie zatrudnionej na tym stanowisku oferujemy:

    
    -  atrakcyjne warunki zatrudnienia w międzynarodowej firmie o uznanej renomie  
    -  zatrudnienie na umowę o pracę oraz długofalowy rozwój zawodowy  
    -  przyjazne środowisko pracy i możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych  

  

  

  

Aplikacje proszę przesłać na adres: rekruta cja@daikin.pl  z adnotacją w temacie: Inżynier
Działu Technicznego

  

  

  

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