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Profile VOX - lider w branży budowlanej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
TECHNOLOG

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (preferowane chemiczne)
- Znajomość technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych
- Doświadczenie w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (szczególnie w technologii wytłaczanie)
- Wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania projektem
- Umiejętność analitycznego myślenia
- Komunikatywność, inicjatywa, dyspozycyjność

Oferujemy:

- Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie
- Interesującą i dającą satysfakcję pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole
Zgłoszenia zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:
VOX INDUSTRIE S.A. PROFILE Spółka Komandytowa
ul. Gdyńska 143, 62-004 Czerwonak k/Poznania
rekrutacja@vox.pl
(w temacie e-maila: TECHNOLOG)
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