CHCESZ ZMIENIAĆ
ŚWIAT?
ZACZNIJ
OD KLIMATU!
W trosce
O lepszy klimat

W trosce o lepszy klimat wewnątrz każdego domu i w otaczającym go środowisku. To nasza wizja.
Dążymy do tego jako światowy lider w dziedzinie ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z innowacyjnymi,
przyjaznymi dla środowiska technologiami i energią ponad 12 000 pracowników w ponad 20 krajach.
Zaufało nam 30 milionów klientów na całym świecie. Zmieniaj świat, kierując swoją karierą: dołącz do
Vaillant i Saunier Duval marek Vaillant Group

Doradca Techniczny
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.| Warszawa | Polska

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ





Doradztwem technicznym – rozmową z klientami firmy
Doborem urządzeń, w tym kotłów kondensacyjnych, pomp ciepła i kolektorów słonecznych
Wspieraniem klienta końcowego w zakresie funkcjonowania i prawidłowych parametrów pracy urządzenia
Wsparciem w zakresie doboru części zamiennych dla firm współpracujących

CZEGO OCZEKUJEMY
 Znajomości branży i zagadnień związanych z obsługą i eksploatacją









urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych i OZE
Komunikatywności
Opanowania w sytuacjach stresowych
Umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji
Łatwości zapamiętywania nowych danych
Samodzielności i dobrej organizacja pracy
Obsługi środowiska Windows – pakiet Office
Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Obsługi CAD oraz programów branżowych, które będą traktowane jako dodatkowy atut

CO OFERUJEMY






„Pracę w renomowanej, innowacyjnej i stabilnej firmie.”
„W relacji przełożony - pracownik - jasne określenie celów, zadań i wyzwań”
„Ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole”
„Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w projektach międzynarodowych.”
„Prywatną opiekę medyczną oraz możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.”
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) do dnia 30.04.2018 na adres
rekrutacja@vaillant.pl

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 Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie Al. Krakowska 106 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informujemy, że Administratorem danych jest Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowska 106
w Warszawie. 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.

