Cekanowo, 5 września 2014 r.

Firma Ponzio jest producentem aluminiowych systemów budowlanych, które wykorzystywane są w
konstrukcjach okienno-drzwiowych, ścianach fasadowych, ogrodach zimowych, osłonach
przeciwsłonecznych, jak również w wyspecjalizowanych rozwiązaniach różnego typu, m.in. w
konstrukcjach przeciwpożarowych. Grupa Ponzio eksportuje swoje produkty do kilkudziesięciu krajów
leżących na różnych kontynentach. Suma doświadczeń zdobytych podczas 70-letniej tradycji firmy na
rynkach światowych oraz 25-letniej działalności na rynku polskim, lokują Grupę Ponzio w gronie
największych dostawców systemów aluminiowych na świecie.
Oferta pracy kierowana jest do absolwentów lub studentów ostatniego roku wydziału mechanicznego
lub budownictwa.

Stanowisko:

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Miejsce pracy: PONZIO POLSKA - dział techniczny - Cekanowo k/Płocka
Wymagania:
- dobra znajomość programów: AutoCAD, MS Office,
- znajomość min. jednego języka obcego: angielskiego / niemieckiego / francuskiego,
- prawo jazdy kategorii B,
- przedsiębiorczość i otwartość,
- pełne zaangażowanie,
- praktyczne doświadczenie na budowie będzie dodatkowym atutem.
Obowiązki:
- wsparcie oraz obsługa techniczna klientów / architektów,
- tworzenie dokumentacji systemowej,
- współpraca z działem rozwoju i badań przy tworzeniu nowych rozwiązań.
Oferujemy:
- umowę o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- możliwość kariery w renomowanej i dynamicznie rozwijającej się firmie.
Dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać do dnia 2014-09-19 na e-mail: maciej.borczuk@ponzio.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)".
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