Projekt manažér meracej a regulačnej techniky a elektroinštalácií
Miesto práce:
Ponúkaný plat (brutto):

Ľubochnianska 16, 080 06 Ľuboticem Prešovský kraj
600,- € + plnenie výkonnostných kritérií

Termín nástupu:
Druh pracovného pomeru:
Náplň práce, právomoci a
zodpovednosti

ihneď
dohodou
- starostlivosť o stálych zákazníkov
- získaná a uzatvorená objednávka
- analýza trhu, monitoring konkurencie
- zistené potreby zákazníkov vypracovávanie rozpočtov,
kalkulácií a cenových ponúk
- príprava, vyhodnocovanie a výber dodávok, materiálov
a prác
- komunikácia s investormi, zákazníkmi
a subdodávateľmi
- spoluzodpovednosť za prípravnú a realizačnú fázu
projektu
- preštudovanie projektovej dokumentácie, obhliadky
stavieb, vyšpecifikovanie kompletného nosného
materiálu a kusovníkov v sklade.
- pripomienky k zmluve z technického hľadiska
- kalkulačný list zákazky – predpokladané náklady
- technická realizácia zákazky

Iné výhody

- kvalitné zaškolenie po adaptačnom procese
- využitie osobných áut na súkromné účely
-využitie mobilného telefónu na súkromné účely
-firemné prostredie podporujúce rast a vzdelanie
-výška odmeňovania neobmedzená v závislosti na
dosiahnutých výsledkoch - zaplatených zákazkách

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie

minimálne stredoškolské s maturitou – elektrotechnické
vzdelanie / v príslušnom odbore

Znalosti

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - základy
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
CENKROS plus - výhodou

Vodičský preukaz

B

Požadovaná prax

Prax na pozícii/v oblasti:
meracej a regulačnej techniky a elektroinštalácii
Počet rokov praxe:
minimálne 2 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti – ochota účiť sa
- organizačné koordinačné schopnosti, samostatnosť
- schopnosť zatriediť si čas a stanoviť si priority

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika
Spoločnost

Firma pôsobí vo východoslovenskom regióne.
Poslaním firmy je pomáhať zákazníkom dosahovať
úspory energií v oblasti tepelných zdrojov; montáž a
servis vykurovacej techniky, plynu, elektroinštalácií,
meracej a regulačnej techniky.
Cieľom firmy je podnikať eticky na slovenskom trhu a
postúpiť do prvej ligy

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
Informácie o výberovom konaní

Hľadáme kandidáta, ktorý má chuť prijať výzvu a
cieľavedome pracovať a je schopný samostatne rozvíjať
spoluprácu so zákazníkom. Bude sa od Vás vyžadovať
tvrdá práca a merateľné výsledky. Odmenou Vám bude
možnosť ďalšieho odborného a kariérneho rastu.
Pokiaľ sme Vás neodradili, pošlite nám životopis s
motivačným listom na emailovú adresu:
meraservice@meraservice.sk
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom o prejavený
záujem. Údaje, ktoré nám poskytnete, starostlivo
posúdime a spracujeme v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov.
Odpíšeme každému do 2 dní.

MeRa service, s.r.o.
Ľubochnianska 16
Adresa spoločnosti
080 06 Ľubotice
http://www.meraservice.sk
Kontaktná osoba: Darina Mamráková
Kontakt
Tel.: +421 903 567 919
E-mail: meraservice@gmail.com

