Novatek - dostarczamy dobrej energii.
Dołącz do nas!
Aktualnie poszukujemy kandydat w gotowych do podjęcia pracy w terenie na stanowisku:

Zadania:

Inżynier Inwestycji LPG

Odpowiedni dob r urządze dla instalacji oraz wsp łpraca z firmami instalatorskimi i projektowymi,
Zlecanie wykonania projekt w i montażu instalacji LPG dla nowych inwestycji,
Wsparcie merytoryczne działu handlowego w rozmowach z klientami,
Kontrola, nadz r i weryfikacja prac budowlanych i montażowych inwestycji,
Udział w spotkaniach i stały kontakt z klientem w ramach przygotowania do inwestycji oraz w trakcie jej realizacji,
Udział w odbiorach i uruchomieniach inwestycji oraz prowadzenie raport w inwestycyjnych,
Weryfikacja zapis w w dokumentach przekazanych przez klienta,
Kontrola koszt w inwestycyjnych otrzymywanych z działu handlowego,
Pozyskiwanie ofert na zakup urządze , materiał w i usług podwykonawczych,
Wsp łpraca z UDT w zakresie przygotowania dokumentacji do rejestracji zbiornik w,
Wsparcie techniczne w przypadku awarii instalacji, w tym wykonanie ewentualnych drobnych napraw i regulacji.

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę pracę na pełny etat,
Możliwo rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkoleniach
podnoszących kwalifikacje zawodowe ,
Niezbędne narzędzia pracy m. in. samoch d służbowy, laptop, smartfon,
Szeroki pakiet benefit w, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę
lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku, imprez kulturalnych i inne
wiadczenia socjalne.

Oczekujemy:
Udokumentowanego do wiadczenia w pracy na podobnym stanowisku w dziale budowy lub eksploatacji (preferowane LPG),
Praktycznej, dobrej znajomo ci MS Office,
Wykształcenia minimum redniego (mile widziane techniczne),
Czynnego prawa jazdy kategorii B,
Łatwo ci w nawiązywaniu kontakt w, skrupulatno ci i dobrej organizacji pracy,
Je li posiadasz uprawnienia energetyczne, będzie to dodatkowym atutem.

APLIKUJ
Prosimy o przesyłanie dokument w w języku polskim.
Administratorem danych osobowych jest Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez
Panią/Pana wyra nej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do tre ci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie okre lonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz akt w wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyra nej zgody.

