www.cyient.com

Je pro Vás důležité, aby Vás práce bavila, a s kolegy jste si dobře rozuměli?
Chcete být součástí jedinečného projektu?
Máte zájem o denní využití cizích jazyků?
Potom jsme ta pravá firma přesně pro Vás!
Buďte posilou našeho týmu technické dokumentace a staňte se Specialistou technické dokumentace.
CYIENT s.r.o. je mezinárodní firma, poskytovatel engineeringových služeb pro globální značky z oblasti
leteckého průmyslu a výroby kolejových vozidel, která ve spolupráci se spol. Bombardier Transportation buduje
v Praze- Holešovicích nové vývojové centrum.
CYIENT s.r.o. tak navazuje na dlouholetou tradici této značky ve světě a rozšiřuje dosavadní tým více než 14
000 zaměstnanců z 21 zemí o špičkové odborníky a šikovné absolventy, kteří mají zájem spolupracovat na
jedinečných projektech a být součástí mezinárodního přátelského týmu.
Na dané pozici můžete po důkladném zaškolení od kolegů v ČR i zahraničí očekávat následující úkoly:






práce s technickými informacemi a dokumentací
příprava, tvorba, autorizace a údržba technických dokumentů
komunikace s klienty a dodavateli a zajištění včasné dodání řešení dle stanovených požadavků a plánů
projektu
úzká spolupráce s vývojovým týmem a dalšími kolegy
účast na zajímavých projektech ve spolupráci se spol. Bombardier Transportation

Koho rádi uvítáme v našem týmu?





Osobu s otevřenou myslí a zájmem o denní využití německého a anglického jazyka
Kolegu/ kolegyni, který/á chce být součástí mezinárodního týmu
Positivně smýšlející osobnost, která chce získat/ rozšířit zkušenosti v technických oblastech
Kolegu/ kolegyni, který/á se chce podílet na realizaci unikátních projektů

Co můžete očekávat po nastartování spolupráce s naší společností?




Přátelské pracovní prostředí a podporu od kolegů
Příležitost pro seberealizaci a profesní růst
Zaškolení v ČR i zahraničí





Budete součástí úspěšného a rostoucího mezinárodního týmu s plochou hierarchií
Budete spolupracovat s globálními značkami z oblasti kolejové dopravy a leteckého průmyslu
Příjemné a krásné nové kanceláře na Praze 7 – Holešovicích





Zajímavý balíček benefitů
Flexibilní pracovní doba
Firemní akce

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat na následujících kontaktech:
Barbora Kakrdová, recruiter
@ barbora.kakrdova@cyient.com
Telefon: 770 107 961
www.cyient.com
Těšíme se na setkání!

