HĽADÁ SA
PRACOVNÍK TECHNICKEJ
PODPORY

Viac informácií na:
www.saint-gobain.sk/kariera

ČO BUDE TVOJOU ÚLOHOU?
z Poskytovanie technického poradenstva pre zákazníkov cez e-mail, telefón a chat,
z Aktívne oslovovanie zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi za účelom pochopenia problému
a navrhnutia optimálneho riešenia,
z Poskytovanie poradenstva pri návrhu a realizácii tepelnoizolačných riešení,
z Práca s programom ISOVER Fragment a jeho nadstavbami, spravovanie databázy programu
Fragment (aktualizácia, doplňovanie), aktívny prístup k aktualizáciám/zdokonaľovaniu
programu na základe vlastných skúseností s užívaním, poskytovanie detailov riešení,
z Sprostredkovanie a nasmerovanie komunikácie na distribučných partnerov a realizačné
partnerské firmy,
z Spolupodieľanie sa na tvorbe webovej stránky spoločnosti - príprava a dopĺňanie jej obsahu,
z Príprava a realizácia školení a e-learningových kurzov,
z Participácia a pomoc pri tvorbe technickej dokumentácie.

KOHO HĽADÁME?
z Si študent stavebnej fakulty príp. absolvent VŠ technického zamerania odbor stavebníctvo?
z Máš nadšenie pre odbor štúdia, ktorý študuješ alebo si vyštudoval?
z Máš všeobecné znalosti z oblasti realizácie stavieb bytových/rodinných domov, akustiky,
teplotechniky a protipožiarnej ochrany?
z Máš prehľad o našich produktoch a chceš pracovať pre lídra na trhu v oblasti stavebných
materiálov?
z Učíš sa rýchlo a rád, máš technické myslenie a pro zákaznícky prístup?
z Ovládaš MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na pokročilej úrovni a AutoCAD, ArchiCAD
a Revit Ti nie sú neznáme?
z Si komunikatívny a nerobí Ti problém komunikovať so zákazníkmi aj v angličtine?
z Máš proaktívne a analytické myslenie, vysokú mieru rozhodovania, zodpovednosti, logické
myslenie a zmysel pre detail?

KEDY K NÁM NASTÚPIŠ?
z čo najskôr prípadne dohodou

KDE BUDEŠ PRACOVAŤ?
z v priestoroch našej spoločnosti v Bratislave na Starej Vajnorskej 139

ČO TI POSKYTNEME ABY SI MOHOL PLNOHODNOTNE PRACOVAŤ?
z mobilný telefón
z notebook

MZDA
z Tvoj pracovný úväzok a mzda bude závisieť od toho či si študent alebo budeš u nás pracovať
na hlavný pracovný pomer a bude Ti prezentovaná na online pohovore.

AK ŤA UVEDENÁ PRACOVNÁ PONUKA ZAUJALA,
KONTAKTUJ NAŠE PERSONÁLNE ODDELENIE:

zuzana.stefunkova@saint-gobain.com

0904 737 573

