TECHNICAL SUPPORT ENGINEER - POWER GENERATION
Do našeho týmu v Praze hledáme mladé technické nadšence, které láká komunikovat se zákazníky a také za
nimi cestovat do nejrůznějších koutů světa.

➢ Co bude Tvojí náplní práce:
o
o
o
o
o

Analýza, simulace, testování a řešení technických problémů gen-set* kontrolérů a dalších aplikací
(jak na simulátorech, tak na reálných soustrojích).
Poskytování technického poradenství a expertízy koncovým zákazníkům a distributorům na
každodenní bázi.
Komunikace se zákazníky a distributory e-mailem, telefonicky anebo osobně v místě instalace (po
celém světě).
Školení zákazníků a distributorů na reálných gen-setech.
Spolupráce s produktovými manažery, aplikačními inženýry, sales manažery a R&D týmem.

(* motorgenerátor)

➢ Co od Tebe očekáváme:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zkušenosti v energetickém průmyslu, v oblasti řídících systémů, záložních zdrojů, či měření a
regulace anebo v technické podpoře výhodou
Pozice vhodná i pro absolventy s relevantním vzděláním v oboru a s dobrými technickými znalostmi
Elektrotechnické vzdělání
Pokročilá znalost anglického jazyka – každodenní komunikace se zákazníky po celém světě, ochota
školit zákazníky i v anglickém jazyce
Zákaznická orientace a zaměření na výsledky
Schopnost komunikace a empatie (jak interně, tak směrem k zákazníkovi)
Proaktivita, samostatnost, i schopnost převzít zodpovědnost za svou práci
Ochota učit se, vzdělávat a rozvíjet
Ochota a chuť cestovat

➢ Nabízíme:
o
o
o
o
o
o

Práci v úspěšné a stabilní české společnosti, která je lídrem ve své oblasti na mezinárodním trhu
Spolupráce na mnoha zajímavých projektech (v oblasti energetiky, telekomunikací)
Engineering pozice pro kreativní, proaktivní lidi, kteří se nebojí praxe/práce na reálných instalacích
Profesní rozvoj a vzdělávání, možnost zahraniční stáže (Amerika, Singapur, Německo, Austrálie,
Dubai)
Sportovní akce a další benefity
Nové kancelářské prostory v Praze - Holešovicích

Další informace o naší firmě nalezneš na webových stránkách: comap-control.com
V případě zájmu o nabízenou pozici nám prosím zašli svůj životopis.

Sleduj nás na LinkedIn
http://www.linkedin.com/company/comap-a-s

Kontakt
Lucie Přidálková
lucie.pridalkova@comap.cz
+420 606 614 782

www.comap-control.com

