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Strona główna › Start

Sales Engineer, Sales and Service Engineer
Przedstawicielstwo LECO Corp. USA, światowego lidera na rynku analizatorów składu chemicznego
i spektrometrii, poszukuje pracowników na stanowisko:
Sales Engineer na teren Polski południowe
·Miejsce pracy: Katowice

Wymagania:
●

●
●
●

Absolwent lub student ostatniego roku studiów wyższych na kierunku związanym z chemią, fizyką,
materiałoznawstwem lub inżynierią materiałową
Predyspozycje do pracy związanej z dużą ilością podróży i kontaktami z klientami
Otwartość w myśleniu i działaniu
Wysoka kultura osobista

●
●
●

Prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
Dobra znajomość języka angielskiego
Wskazana znajomość języka rosyjskiego

Sales and Service Engineer na teren Polski północnej
Miejsce pracy: Warszawa

Wymagania:
●

●
●
●
●
●

Absolwent lub student ostatniego roku studiów wyższych na kierunku związanym z chemią, fizyką,
materiałoznawstwem lub inżynierią materiałową.
Predyspozycje do pracy związanej z dużą ilością podróży i kontaktami z klientami
Predyspozycje techniczne - znajomość elektroniki będzie dodatkowym atutem
Wysoka kultura osobista
Prawo jazdy i doświadczenie w prowadzeniu samochodu
Dobra znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka rosyjskiego)

Oferujemy
●
●
●

Motywujące warunki zatrudnienia
Pracę w dynamicznym zespole
Kontakt z najnowszymi technologiami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym pocztą elektroniczną na
adresy:
Katowice - g.straczynski@leco.com.pl
Warszawa - m.fordon@uni-export.com.pl
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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