
MITSUBISHI ELECTRIC, Wrocław: Inżynier ds. współpracy z biurami projektowymi

  

  

  

W związku z rosnącym popytem na nasze rozwiązania techniki grzewczej i
klimatyzacyjnej, poszukujemy dynamicznego inżyniera, który będzie odpowiadał za
ciągły rozwój naszej linii produktowej (Living Environment Systems) na powierzonym
obszarze.

  
 Inżynier ds. współpracy z biurami projektowymi
  

      

  

Miejsce pracy: Wrocław
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Zakres obowiązków:

    
    -  odpowiedzialność za wzrost lokalnego rynku  
    -  nawiązywanie współpracy z biurami projektowymi oraz inwestorami  
    -  codzienna współpraca z inżynierem sprzedaży  
    -  udzielanie wsparcia przy tworzeniu dokumentacji dla biur projektowych, tworzenie
doborów z urządzeniami Mitsubishi Electric   
    -  doradztwo techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań technicznych  
    -  organizacja oraz współprowadzenie szkoleń dla biur projektowych  
    -  raportowanie codziennych działań, współpraca z przełożonymi  

  

  

  

Wymagania wobec kandydatów:

    
    -  wykształcenie wyższe techniczne w obszarze HVAC (ogrzewnictwo, wentylacja,
klimatyzacja);   
    -  doświadczenie na podobnym stanowisku min. 2 lata;  
    -  łatwość nawiązywania kontaktów biznesowych;  
    -  umiejętność przygotowywania prezentacji produktowych dla naszych klientów;  
    -  wysoko rozwinięte zdolności prowadzenia rozmów handlowych;  
    -  proaktywna postawa wobec postawionych zadań;  
    -  dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację ( wyjazdy
zagraniczne)   
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Oferujemy:

    
    -  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;  
    -  atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe;  
    -  premia kwartalna ( uzależniona od wyników sprzedaży);  
    -  szkolenia produktowe na terenie Europy i Azji;  
    -  szkolenia rozwijające kompetencje potrzebne na stanowisku;  
    -  wsparcie asystenta działu sprzedaży w codziennej pracy;  
    -  niezbędne narzędzia pracy (laptop, telefon komórkowy, samochód);  
    -  pakiet benefitów (opieka medyczna, karta multisport)  
    -  finansowanie nauki języka angielskiego do 100%  

  

  

  

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie i zainteresowanie naszą ofertą.
Uprzejmie informujemy, że mamy możliwość zaoferowania jednego wakatu, dlatego
skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami. Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest Aneta
Łołka

  

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na mail:  recruitment@mpl.mee.com
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