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Oferta pracy na stanowisko:

Konsultant Techniczny ds. Jakości
Nr ref. 8082-15
Pracodawca:
Klient Banku Danych o Inżynierach - polski odział firmy brytyjskiej i wiodący dostawca
posprzedażowy usług serwisowych dla największych producentów urządzeń z rynku
najnowocześniejszych technologii.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne (mile widziane techniczne w dziedzinie elektroniki,
telekomunikacji lub pokrewnej)
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (doświadczenie w koordynowaniu pracy
zespołu mile widziane)
• znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w
mowie i piśmie - warunek konieczny
• bardzo dobra znajomość MS Excel
• rozwinięte zdolności analityczne oraz umiejętność prezentacji danych
• zdolności interpersonalne
• samodzielność, dobra organizacja pracy i odporność na stres
Zakres obowiązków:
Osoba zatrudniona na podanym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• analizę wskaźników jakościowych w powierzonym obszarze
• bezpośredni kontakt z międzynarodowym klientem z branży telekomunikacyjnej w
zakresie wyjaśniania problemów serwisowych
• szukanie nowych rozwiązań dla poprawy jakości produktu i usługi
• sporządzanie raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych
• organizowanie spotkań jakościowych z udziałem gości zewnętrznych, kontakt z partnerem
biznesowym, przeprowadzanie audytów wewnętrznych innych działów firmy
Firma
•
•
•
•

oferuje:
stabilną współpracę w oparciu o umowę o prace + pakiety socjalne
możliwość rozwoju zawodowego i awansu
pracę z klientem zagranicznym i rozwój umiejętności językowych
pracę w ciekawym zespole, energicznych ludzi

Miejsce podjęcia pracy:
Janki k. Warszawy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl
Bank Danych o Inżynierach już od ponad 23 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych.
Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już ponad 167 tysięcy absolwentów. Dołącz do nich, zarejestruj się w naszej bazie i
zyskaj bezpłatne wsparcie na rynku pracy. Poinformujemy cię o każdej nowej ofercie pracy.

