Společnost AZ INTEC s.r.o. se sídlem v Čermákovicích hledá pro rozšíření svého týmu
kandidátku/kandidáta na pozici:

Pracovník technické podpory prodeje (m/ž/j)
AZ INTEC je středně velká skupina společností působících v celé Evropě celkem s více než 250
zaměstnanci. Působíme v oblasti výroby rozvodů, armatur a bezpečnostní techniky pro plyny a další
média se zaměřením na obnovitelné zdroje energie a zdravotnickou techniku.
Společnost AZ INTEC s.r.o. se zabývá prodejem vlastních technických výrobků průmyslovým
zákazníkům v regionu České republiky a střední Evropy.
Místo výkonu práce:

AZ INTEC s.r.o.
671 73 Čermákovice 20

Typ pracovního vztahu:

HPP

Datum možného nástupu:

od 11/2019

Požadavky na uchazeče:
•
•
•
•
•

ukončené SŠ, VŠ se specializací na strojírenství, případně podobného technické zaměření
3D modelování - základní znalost
aktivní znalost AJ slovem i písmem (min. úroveň B1)
znalost NJ nebo dalšího jazyku velkou výhodou
znalost MS Office

Očekáváme:
•
•
•
•
•

analytické a logické myšlení
dobré komunikativní schopnosti a pozitivní přístup
schopnost nezávislé a po zaškolení samostatné odborné práce
ochotu učit se novým věcem
ochotu k příležitostným pracovním cestám doma i do zahraničí

Pracovní náplň a zodpovědnosti:
•
•
•

kontaktní osoba pro všechny obchodní jednotky AZ v oblasti technické podpory k výrobkům
spolupráce s obchodními a výrobními jednotkami na správě a rozvoji produktového portfolia
v koordinaci s obchodní jednotkou přímá komunikace (i osobně na místě) s koncovými
zákazníky

•

•
•
•
•

•

práce na projektech:
o analýzy Make – or – buy
o příprava specifikací, technických požadavků a produktových listů s přihlédnutím
k interním normám AZ, montážních návodů, FMEA a PPAP, atd.
o předkalkulace (kalkulace) výrobků a stanovení nákladové ceny
o spolupráce s výrobní jednotkou na vzorkování a testování nových výrobků
o ve spolupráci s výrobní jednotkou uvolňování výrobků do sériové výroby
podílení se na certifikaci výrobků, správa certifikátů
analýzy stávajících produktů, jejich změny se zaměřením na optimalizaci výrobních nákladů
ve spolupráci s výrobní jednotkou provádění interních testů a zkoušek
práce podle zavedených systémů řízení EN ISO 9001
(systém managementu kvality – CZ/DE) a 14001
(systém environmentálního managementu DE)
operativní činnosti na základě pokynů managementu společnosti

Svůj životopis včetně motivačního dopisu zasílejte prosím na oddělení personalistiky k rukám
Miroslavy Šabatové (sabatova@az-pokorny.cz).

