Nowy Styl Sp. z o.o., czołowy europejski producent mebli, poszukuje kandydata na nowotworzone stanowisko pracy
w ramach Projektu „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produkcyjnego
w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na rynku europejskim”,
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Specjalista ds. Akustyki
Nr ref.: AKUS/07/2014
Miejsce pracy: Jasło
Zadania:






Udział ekspercki w projektach wdrożeniowych nowych produktów i linii produktowych
Wsparcie merytoryczne w projektach handlowych obejmujących zagadnienia akustyczne
Budowanie bazy wiedzy z zakresu akustyki
Prowadzenie niezbędnych szkoleń i prezentacji
Utrzymywanie kontaktów z partnerskimi instytucjami naukowymi

Wymagania:










Wykształcenie wyższe kierunkowe
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne porozumiewanie się w mowie i piśmie
Znajomość obsługi programów komputerowych MS Office
Zdolność analitycznego myślenia, umiejętność kojarzenia danych z różnych źródeł oraz trafnego
wyciągania wniosków
Dokładność, skrupulatność, wnikliwość, systematyczność i umiejętność organizacji pracy
Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów i wypowiedzi przed dużym audytorium
Umiejętność pracy w zespole
Gotowość do wyjazdów służbowych
Prawo jazdy kategorii B

Dodatkowymi atutami będą:




Znajomość zagadnień z zakresu adaptacji akustycznej pomieszczeń
Znajomość oprogramowania do komputerowych symulacji akustycznych
Znajomość języka niemieckiego.

Oferujemy:




Ciekawą pracę w dużej dynamicznie rozwijającej się, polskiej firmie o zasięgu międzynarodowym
i ugruntowanej pozycji na rynku
Rozwój kompetencji zawodowych poprzez udział w projektach wdrożeniowych oraz handlowych
realizowanych w Polsce i zagranicą oraz w szkoleniach i konferencjach
Przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres:
rekrutacja@nowystylgroup.com, wpisując w tytule maila numer referencyjny ogłoszenia.
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zapraszamy na naszą stronę internetową www.nowystylgroup.pl
Firma stosuje zasady polityki równych szans i niedyskryminacji.

Prosimy o dołączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 roku
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)"

