STROJNÍ PROJEKTANT
VWS MEMSEP S.R.O.
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na základě technologického návrhu zpracování technického návrhu řešení pro fázi nabídky,
studie nebo projektu, včetně technické a výkresové dokumentace, v oboru úpravy vody
vypracování strojní části projektové dokumentace staveb
zpracování detailních technologických schémat řešení - PID
tvorba výkresové dokumentace zařízení, systémů a služeb tvořících předmět projektu ve
formátech 2D a 3D
autorský a technický dozor při realizaci stavby

vzdělání: minimálně středoškolské technického směru
praxe: min. 3-5 let na pozici strojní projektant (v oboru úpravy vody výhodou)
jazyky: angličtina – alespoň pasivně
znalost práce v SolidWorks, AutoCad 2007 a vyšší, znalost Excel výhodou, znalost
technického zobrazení
autorizace v oboru vodních staveb výhodou

•

zázemí a stabilitu silné nadnárodní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení
benefity: mobil včetně internetu, stravenky, 1 týden dovolené navíc, 4 sick days, klouzavá
pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění, cafeterie, vzdělávací a
jazykové kurzy, 13. a 14. plat
práce na projektech pro zahraničí
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HPP; možno dohodnout i jiné formy

Mgr. Irena Součková

Irena.souckova@memsep.cz

725 596 254

www.memsep.cz

MANAŽER PRODEJE, VWS MEMSEP s.r.o.
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Monitoring trhu, aktivní získávání nových obchodních příležitostí
Obchodní vyjednávání, konzultace s klienty ke konkrétním obchodním případům
Uzavírání nových obchodních příležitostí a kontraktů
Rozvoj obchodních vztahů se stávajícími i novými klienty
Cenotvorba, příprava budgetu
Příprava obchodních nabídek
Příprava strategií pro vstup na nové trhy
Tvorba marketingových strategií
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vzdělání: minimálně středoškolské technického směru
zkušenost s prodejem v oblasti úpravy a čištění vody
všeobecné znalosti z oboru úpravy vody
jazyky: angličtina – aktivně
Řidičský průkaz skupina „B“
Orientaci na výsledek, tah na branku
Dobrá znalost práce s výpočetní technikou
Samostatnost a spolehlivost
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zázemí a stabilitu silné nadnárodní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení
benefity: mobil včetně internetu, stravenky, 1 týden dovolené navíc, 4 sick days, klouzavá
pracovní doba, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění, cafeterie, vzdělávací a
jazykové kurzy, 13. a 14. Plat
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HPP
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