Servisní technik laboratorní techniky
Jsme TRIGON PLUS s.r.o., prodáváme a servisujeme laboratorní techniku již 30 let.
Působíme ve zdravotnictví, vědě a výzkumu - přístroje a prostředí jsou velmi pestré.
Více o našem portfoliu na www.trigonplus.cz

Hledáme kolegu do servisního týmu
•
•
•
•
•
•
•

Servisní tým v současnosti tvoří 11 servisních techniků různého zaměření.
Základním předpokladem je minimálně střední škola elektrotechnického směru, chuť pracovat a
učit se nové věci - nováčka zaškolíme, podpoříme.
Hodí se manuální zručnost, obliba v kutilství výhodou.
Důležitá je komunikativní znalost anglického jazyka a schopnost porozumět návodu v anglickém
jazyce.
Požadujeme mít vyhlášku 50/1978 Sb. min. §6 nebo nezbytné vzdělání pro její získání.
Řidičský průkaz skupiny B
Očekáváme, že dobrá znalost práce na PC (MS Office) u mladé generace není problém.

Náplň práce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

instalace a samostatný servis specializovaných laboratorních přístrojů u zákazníků převážně v rámci
Čech
provádění kontrolních měření v oblasti teplot, otáček, tlaku či rychlosti proudění vzduchu včetně
vypracování protokolů
dílenské opravy
v případě vyšších § vyhl. 50/78 Sb. úkony revizního technika
technická podpora zákazníků telefonicky i vzdáleným přístupem
komunikace s technickou podporou výrobců v anglickém jazyce
účast na školeních u zahraničních výrobců vedených v anglickém jazyce
aktivní spolupráce s obchodním oddělením včetně vyhledání technických argumentů pro podporu
prodeje
monitoring konkurence
pravidelný jasný a otevřený reporting vedení společnosti

A co nabízíme?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samostatnou pozici na HPP ve stabilní společnosti (30 let na trhu)
práce v profesionálním týmu s unikátními technologiemi
možnost profesního růstu
pracovní kolektiv společnosti do 25 osob a užší servisní tým
5 týdnů dovolené
osobní automobil i k soukromému užívání, mobil, notebook, příspěvek na stravování
příspěvek na další vzdělávání a dovolenou
nástup dle dohody
příjemné pracovní prostředí v klidné části obce Čestlice
působnost: Čechy

Kontakt
Bc. Kateřina Vacková, vedoucí kanceláře, tel.: 606 807 312, mail@trigongroup.cz

