PROMAG S.A. (www.promag.pl) to wiodący na rynku dostawca systemów magazynowych oraz sprzętu
transportu wewnętrznego. Od 40 lat wyznaczamy standardy polskiej logistyki wewnętrznej łącząc bogate
doświadczenie z nowoczesnością stosowanych rozwiązań. W dążeniu do doskonałości, do każdego Klienta
podchodzimy indywidualnie, aby znaleźć najbardziej korzystne techniczne rozwiązanie.
Stabilne zatrudnienie i możliwość wszechstronnego rozwoju doceniają pracownicy firmy, którzy wiążą się z nią
długofalowo. Obecnie zespół liczy już ponad 320 pracowników, którzy pełni pasji nieustannie napędzają świat
przemysłu do rozwoju oraz tworzą nowe technologie. Dołącz do naszego zespołu.
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Główne obowiązki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doradztwo techniczne w wyznaczonej grupie asortymentowej
wspieranie pracy przedstawicieli handlowych
wsparcie w przygotowywaniu ofert, poszukiwanie i dobór optymalnych rozwiązań
archiwizacja dokumentacji technicznej
monitorowanie zapasów magazynowych, optymalizacja kosztów
bieżąca analiza efektywności wyrobu, asortymentu
koordynacja działań dotyczących realizacji zamówień
poszukiwanie nowych kierunków rozwoju produktów
dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie wyższe techniczne lub ostatni semestr studiów
doświadczenie w dziale technicznego wsparcia sprzedaży będzie dodatkowym atutem
wysoka komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu relacji
zmysł techniczny
zorientowanie na cel oraz zaangażowanie w realizację zadań
wysoka samodzielność i inicjatywa
znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
mile widziana znajomość programu AutoCad

Oferujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

możliwość poznania nowoczesnej firmy, która służy Klientom w opracowaniu i wdrażaniu
optymalnych koncepcji zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz produkcyjnej
umowę o pracę, możliwość rozwoju zawodowego
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
dofinansowanie do posiłków w kantynie firmowej
dofinansowanie do karty Multisport
ubezpieczenie na życie
ubezpieczenie z funduszem emerytalnym (warunek: umowa na czas nieokreślony, min. 2 lata
stażu w firmie)
program pracowniczych poleceń (premia za polecenie kandydata)
bony świąteczne, nagrody jubileuszowe
pracę w nowoczesnym budynku z dostępem do bezpłatnego parkingu dla aut i rowerów
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do aplikowania poprzez stronę www.promag.pl, zakładka
kariera/aktualne oferty pracy, https://promag.pl/specjalista-ds-wsparcia,10174.html

