Servisný technik vstrekovacích lisov ENGEL pre SR
MASTEX, spol. s r.o.
Pozícia: Elektromechanik, Elektronik, Elektrotechnik, Opravár, Servisný technik
Pracovná oblasť: Elektrotechnika a energetika
Miesto práce
SR, Slovenská republika
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
www.engelglobal.com
Termín nástupu
ihneď
Ponúkaný plat (brutto)
dohodou

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- vykonávanie servisných činností priamo u zákazníkov
- montáže a uvedenia do prevádzky
- odstraňovanie mechanických, hydraulických a elektrických porúch na vstrekovacích lisoch
- záručný a pozáručný servis
- starostlivosť a komunikácia so zákazníkom
- školenia personálu
Zamestnanecké výhody, benefity
- služobný automobil, notebook, mobil
- práca v zaujímavom a špecializovanom odbore
- odborné školenia doma aj v zahraničí
- možnosť sebarealizácie
- možnosť odborného rastu
- práca v mladom kolektíve
Informácie o výberovom konaní
Váš profesijný životopis zašlite na e-mailovú adresu mjanosik@mastex.sk
Vybraných uchádzačov pozveme na osobný pohovor
Požiadavky na zamestnanca
stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
elektrotechnika, elektronika, automatizácia
Jazykové znalosti
Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo
Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)
Počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz
B
Osobnostné predpoklady a zručnosti
- profesionálny prístup k zákazníkom
- ochota cestovať
- schopnosť operatívne riešiť problémy
- práca s dokumentáciou a manuálmi v AJ, alebo NJ
- flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
- technická zručnosť
- prax ako servisný technik - výhodou
- tímový hráč
PODMIENKA:
- odborná spôsobilosť min. § 21 - samostatný elektrotechnik v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Spoločnosť MASTEX s.r.o. je od roku 1989 výhradným zastúpením firmy ENGEL Austria GmbH pre
Slovenskú republiku v oblasti predaja, dodávok náhradných dielov a servisu vstrekovacích lisov na plasty
Počet zamestnancov
10-19 zamestnancov
www.engelglobal.com/com/cs/cz/obory/automotive/karoserie.html
Adresa spoločnosti
MASTEX, spol. s r.o.
Fibichova 16
821 05 Bratislava
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Michal Jánošík
Tel.: 0915/537893
E-mail: mjanosik@mastex.sk

