Nabídkový Inženýr / Offer Engineer
- rozvodny VVN
Společnost ABB je přední světová firma, působící v oblasti technologií pro
automatizaci a energetiku. High Voltage Products Brno hledá vhodné kandidáty na
pozici Nabídkového inženýra, který by byl součástí nabídkového týmu a věnoval by
se projektům v oblasti vysokonapěťových rozvoden. Na pozici uvítáme i čerstvé
absolventy SŠ / VŠ, kterým nabízíme postupné zapracování, kontinuální rozvoj a
aktivní využití anglického jazyka. Využijte příležitost k nastartování své kariéry a
přidejte se k týmu ABB!
Lokalita:

Brno Slatina / Česká republika

Pracovní náplň:
- Vyjasnění požadavků a návrh technického řešení
- Vypracování výkresové dokumentace pro nabídky a tendrová
řízení
- Zpracování nákladových kalkulací k nabízeným projektům
- Údržba a vývoj nástrojů pro tvorbu výkresů a nákladových
kalkulací
- Zlepšování procesů v rámci oddělení

Splňujete-li požadavky a máte zájem zúčastnit se výběrového řízení,
zašlete svůj životopis v českém jazyce na adresu
kristyna.hlahulkova@cz.abb.com nejlépe společně s motivačním
dopisem. Do předmětu Další volné pozice naleznete na
www.abb.cz/kariera.
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke
zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi

Požadujeme:
- Pozice je vhodná pro absolventy, praxe v oboru výhodou
- VŠ strojního nebo elektro zaměření
- Znalost SW pro zpracování technické dokumentace
AutoCAD, ProDesign nebo obdobné
- Uživatelskou znalost MS Office (Excel, Word, Outlook)
- Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B1
- Komunikační schopnosti, samostatnost
- Výhodou znalost programování v MS Excel, Visual Basic,
SAP, LISP
Nabízíme:
- zázemí silné mezinárodní společnosti světového významu
- možnost dalšího kariérního, profesního i osobního rozvoje
- zajímavou práci v dynamicky se rozvíjejícím kolektivu
- využití cizích jazyků
- zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, penzijní pojištění,
flexibilní pracovní doba, příspěvek na stravování, cafeterie
atd.)

společnosti ABB a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání
po dobu výběrového řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.
Pokud Vás nekontaktujeme do 21 dnů, dali jsme ve výběrovém řízení
přednost jinému uchazeči.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je technologický průkopník a přední
světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky
a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Celosvětově
dodává zákazníkům z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a
infastruktury. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací
společnost ABB dnes tvoří budoucnost průmyslové digitalizace
a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce.
ABB působí ve více než 100 zemích světa a má přibližně 132
000 zaměstnanců. www.abb.com

.

