Ing. Jana Křenová
Jako externí personalistka znám velmi dobře firemní prostředí každého mého klienta a
dokáži proto lépe plnit jejich požadavky. Dávám přednost individuálnímu přístupu.
Aktuálně hledám vhodného uchazeče/uchazečku ke klientovi se sídlem v Ostravě na pozici:

Aplikační Inženýr
Popis práce
- Technická podpora zákazníkům při výběru a implementaci bezdrátových modulů a
zařízení
- Návrh technického řešení pro zákazníky, konfigurace zařízení
- Technická podpora obchodního týmu
- Diagnostika reklamovaných zařízení
Požadujeme
- SŠ vzdělání elektrotechnického zaměření
- Teoretické znalosti GSM, GPS, Bluetooth, TCP/IP
- Teoretická znalost anténních prvků
- Práce na PC na úrovni pokročilého uživatele
- Aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni B2 nebo vyšší
- Řidičský průkaz skupiny B, praxi v řízení osobních vozidel
- Orientace na zákazníka a prezentační dovednosti
- Komunikativnost, flexibilita
- Spolehlivost a vysoké pracovní nasazení
- Ochotu a potenciál pro učení se nových věcí
Výhodou
- VŠ vzdělání v oboru telekomunikační technika, mikroelektronika
- Praktické zkušenosti s M2M GSM, GPS, Bluetooth
- Praktické zkušenosti s programováním v Java
- Znalost problematiky LAN sítí a konfigurace aktivních prvků
- Teoretická znalost anténních prvků
Nabízíme
- Samostatnou tvůrčí práci v mladém kolektivu
- Odborná školení u výrobců v zahraničí
- Možnost kariérního růstu
- Motivační ohodnocení
- Nástupní plat 20.000 Kč - 25.000 Kč
- Příspěvek na životní kapitálové pojištění /důchodové připojištění 1.350 Kč
měsíčně
- Pololetní a vánoční odměny
- Služební notebook a mobilní telefon
- Stravenky
- Nástup možný ihned
Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám prosím svůj životopis a motivační dopis na
email: prace@krenova.cz a my se Vám ozveme s termínem schůzky. Těšíme se na setkání
s Vámi.

Ing. Jana Křenová – externí personalista, www.krenova.cz
Zasláním svého životopisu nám zároveň dáváte souhlas, abychom v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, spravovali a dále zpřístupňovali svým klientům tyto údaje
za účelem zprostředkování zaměstnání, a to až do Vašeho ústního či písemného odvolání. Správa a zpracování
údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného výše.

