Aplikační inženýr, technická podpora
Společnost SVMTech s.r.o. – Co jsme …

Pracujeme v zajímavém oboru a zabýváme se dodávkami a instalacemi systémů pro měření a
analýzu hluku, vibrací a vibračního zkoušení, hlavně od dánského výrobce Brüel & Kjaer, který patří
mezi světovou špičku v oboru. Jsme menší, přátelský kolektiv a hledáme novou posilu, která se
nebojí práce. Zkus to s námi…

Co budeš dělat

Technickou podporu našim zákazníkům pro systémy na měření hluku, vibrací a vibračního
zkoušení - se zákazníky budeš v častém kontaktu. Pokud budou mít problém, pokud budou mít
dotazy, pokud si nebudou vědět rady, budeš člověk na svém místě, který vše vyřeší z kanceláře
nebo na místě u zákazníka.
Instalace zařízení a systémů - při dodávkách je často nutná instalace software, zapojení hardware
u zákazníka, otestování funkčnosti a další věci, které souvisí s dodávkou zařízení. Tyto úkoly
zvládneš buď přímo v kanceláři nebo na místě u zákazníka.
Technickou podporu pro zákazníky v rámci obchodu - s kolegy z obchodu budeš řešit technické
specifikace v rámci nabídek, stejně tak se zákazníky. Pokud bude nezbytné v rámci prezentace
zařízení předvést zákazníkovi, vysvětlit možnosti a funkce, jsi to ty, kdo to bude mít na starosti.
Návrh řešení na míru podle požadavků zákazníků - pokud máme požadavky od zákazníků na
určité typy měření, specifické aplikace a úlohy, společně s kolegou z obchodu dáte dohromady
vhodná řešení, která se pak představí zákazníkům.
Školení zákazníků a kolegů, firemní prezentace - vzdělávání uživatelů je velmi důležitou součástí
naší práce, na kterou klademe velký důraz. Pokud dodáme zákazníkům zařízení, je nutné je
proškolit. Často také pořádáme vzdělávací kurzy a prezentace. Všechny tyto aktivity budou také
součástí tvé práce.
Komunikace s dodavateli - v rámci své práce budeš komunikovat s dodavateli v zahraničí.

Co Ti nesmí chybět
•
•
•
•
•
•
•

Absolvoval jsi VŠ technického směru, klidně i čerstvý absolvent
Máš týmového ducha a umíš komunikovat s lidmi
Nechybí Ti samostatnost a organizační schopnosti, nebojíš se práce a jsi zodpovědný
Práce s technikou Tě baví
Máš chuť se dále vzdělávat a jsi časově flexibilní
Český jazyk je základ, zvládáš také AJ
Jsi vlastníkem ŘP sk.B

Co Ti nabídneme
•
•
•
•
•
•
•

Vše Tě naučíme, s kolegy teoreticky i prakticky, v terénu u zákazníka
Budeš pracovat s nejmodernější technikou v oboru, určitě se budeš dále vzdělávat
Poznáš spoustu nových lidí a rozhodně nebudeš pouze sedět v kanceláři
Jsme menší kolektiv s neformálními vztahy
5 týdnů dovolené + 1 týden pro „sick days“
Příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou/volný čas
Zajímavé finanční ohodnocení

Kontaktujte nás telefonicky nebo emailem:
Ing. Radovan Zadražil, +420 606 688 814, kariera@svmtech.cz .
SVMTech s.r.o., Počernická 96, 108 00 Praha 10
www.svmtech.cz

