VIMANA Sp. z o.o. to organizacja dostarczająca wysokiej jakości usługi wsparcia dla użytkowników i infrastruktury IT.
Innowacyjne rozwiązania serwisowe skierowane są głównie do sieci handlowych, hoteli, spa i sieci restauracji (Hospitality)
oraz dużych i średnich klientów, posiadających rozproszoną geograficznie infrastrukturę.
Firma uruchomiła nowy dział wsparcia i utrzymania urządzeń gastronomicznych. Misją Firmy jest dostarczanie rozwiązań i
usług o najlepszej jakości. Każdy Klient jest wyjątkowy, a oferowane usługi za każdym razem dopasowane są do jego
konkretnych potrzeb. Serwis pracuje tak jak Klienci 7 dni w tygodniu, 24h na dobę 365 dni w roku.
Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Technik Serwisu ekspresów kawowych
(region: cała Polska)





Opis stanowiska:
Serwis urządzeń kawowych (w szczególności ekspresów kolbowych, automatów i młynków kawowych).
Wykonywanie instalacji urządzeń i planowych przeglądów w lokalizacjach Klientów.
Prace biurowe i administracyjne związane z prowadzeniem obsługi serwisowej i prowadzeniem biura serwisowego
(magazynu).




Wymagania:
Wiedza i umiejętności w zakresie elektryczności, mechaniki, ciśnienia.
Prawo jazdy kat. B.
Swobodne posługiwanie się komputerem w zakresie obsługi systemów biurowych (poczta elektroniczna, MS Word, ME
Excel, itp.).
Znajomość zagadnień z serwisem ekspresów do kawy będzie dodatkowym atutem.
Certyfikaty, uprawnienia (SEP), autoryzowane szkolenia będą dodatkowym atutem.







Dodatkowe oczekiwania w stosunku do kandydata:
Samodzielność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy.
Gotowość do odbywania podróży służbowych i wizyt serwisowych w lokalizacjach Klientów.
Elastyczność w zakresie planowania godzin pracy.
Komunikatywność.
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.













Oferujemy:
Umowę o pracę.
Niezbędne szkolenia techniczne w celu pozyskania wiedzy merytorycznej do samodzielnego dokonywania napraw i
instalacji.
Niezbędne narzędzia pracy (w tym samochód służbowy).
Możliwość rozwoju zawodowego - szkolenia w Polsce i zagranicą (warunkiem udziału jest komunikatywna znajomość języka
angielskiego).
Możliwość rozwoju zawodowego również w innych obszarach działalności firmy.
Wsparcie w kontynuowaniu nauki.
Benefity: opieka medyczna Medicover lub karta Multisport, udział w lekcjach języka angielskiego, ubezpieczenie na życie i
od nieszczęśliwych wypadków.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: agnieszka.lukaszewska@vimana.pl
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vimana Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

