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OFERTA PRACY
Inżynier Serwisu - sprzęt medyczny

Spółka SYNGO SERVICE Sp. z o.o. zajmuje się obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną sprzętu medycznego.
Dobra organizacja, wysokie standardy operacyjne wypracowane przez lata doświadczeń, zaangażowanie
pracowników oraz dbałość o zaspokojenie potrzeb naszych Klientów powodują, iż Spółka SYNGO SERVICE
Sp. z o.o. stale rozwija się we wszystkich obszarach swojej działalności.
Żeby sprostać stale rosnącym wymaganiom współczesnej medycyny inwestujemy przede wszystkim
w naszych pracowników.
Miejsce pracy: Świętochłowice (możliwość delegacji w całej Polsce)
Dołącz do zespołu SYNGO SERVCE Sp. z o.o. jako Inżynier Serwisu.
Twoim głównym zadaniem będzie instalacja oraz serwis sprzętu medycznego:
•
•
•
•
•
•

Prowadzenie instalacji i uruchomień urządzeń w placówkach Klientów
Wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń zgodnie ze specyfikacją
producenta
Wykonywanie napraw urządzeń
Wsparcie dla Klientów poprzez udzielanie porad technicznych
Wykonywanie modyfikacji urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta
Wykonywanie prac administracyjnych związanych z raportowaniem wykonanych zadań

Jesteś odpowiednim kandydatem na to stanowisko, jeżeli posiadasz:
•
•
•

•
•
•

bardzo dużą chęć rozwoju i specjalizowania się w dziedzinie aparatury medycznej
wykształcenie wyższe techniczne (min. licencjat) oraz wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki
znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej dobrym (B2), umożliwiającym
komunikację biznesową, czytanie dokumentacji technicznej oraz uczestnictwo w szkoleniach
prowadzonych w tym języku
znajomość programów MS Office
prawo jazdy kat. B oraz gotowość do częstych podróży służbowych i pracy w terenie
wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności komunikacyjne
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•

samodzielność i umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy

Oferujemy: szkolenia, pełną wyzwań pracę w firmie o stabilnej pozycji rynkowej, atrakcyjny system
wynagrodzeń oraz niezbędne narzędzia pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:
rekrutacja@syngoservice.pl
CV powinno koniecznie zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SYNGO SERWIS Sp. z o.o. w celu
prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
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