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OFERTA
PRACY

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Asystent Kierownika Projektów
Nr ref. 8575
(oferta ważna do 12.08.2016)

Opis pracodawcy:
Dostawca zindywidualizowanych urządzeń, usług i systemów bezpieczeństwa w dziedzinach: lotnictwo, bezpieczeństwo,
obronność.
Wymagania:

wykształcenie wyższe techniczne (preferowane specjalności: radiokomunikacja, elektronika, informatyka)

mile widziane roczne doświadczenie zawodowe (będą rozpatrywane także aplikacje absolwentów bez
doświadczenia)

znajomość zagadnień związanych z radiokomunikacją (systemy łączności LOS i SATCOM)

znajomość technologii RF oraz zagadnień związanych z monitoringiem w paśmie radiowym (Spectrum
Monitoring)

dobra znajomość języka angielskiego

niekaralność

znajomość Prawa Zamówień Publicznych - będzie atutem

samodzielność w realizacji zadań wdrożeniowych

komunikatywność, terminowość i dobra organizacja czasu pracy

prawo jazdy kat. B
Zakres








obowiązków:
opracowywanie dokumentacji na potrzeby realizowanych projektów
analiza potrzeb klienta, precyzowanie wymagań technicznych
uzgodnienia techniczne w zakresie prowadzonych projektów
bezpośredni udział w realizacji wdrożeń rozwiązań tworzonych dla klientów
doradztwo w zakresie oferowanych produktów i serwisu
budowanie oraz utrzymanie długotrwałych relacji z klientami
współpraca z partnerami biznesowymi

Firma oferuje:

stabilne zatrudnienie

szkolenia adekwatne do realizowanych projektów

możliwość rozwoju

dofinansowanie do opieki medycznej

dofinansowanie do ubezpieczenia na życie
Miejsce podjęcia pracy:

Warszawa

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 jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat
aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy
pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy
inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy.

