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Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego (IK)  

w Instytucie Spawalnictwa ogłasza nabór na stanowisko: 

Inżynier/ Inżynier ds. koordynacji współpracy z klientem 

 

Poszukiwana osoba będzie odpowiedzialna za: 

 wykonywanie usług związanych z zakresem prac Ośrodka IK, 

 koordynację współpracy z klientem, 

 utrzymywanie długofalowych relacji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwanie 

nowych klientów, 

 prowadzenie szkoleń technicznych, 

 współpracę z innymi działami Instytutu Spawalnictwa, 

 reprezentację Instytutu Spawalnictwa na forum krajowym i zagranicznym. 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (warunek konieczny) o specjalności mechanika  

i budowa maszyn, spawalnictwo, inżynieria materiałowa,  elektrotechnika lub 

pokrewne, 

 doświadczenie na stanowisku inżyniera, inżyniera sprzedaży lub pokrewnym  

w zakresie związanym z konstrukcjami spawanymi, urządzeniami i procesami 

spawalniczymi lub pokrewne, 

 zdolności komunikacyjne i umiejętność pracy w zespole. 

 umiejętność wygłaszania wystąpień publicznych, 

 umiejętność obsługi komputera na poziomie MS Office, poczta elektroniczna,  

korzystanie z baz danych,  

 dobra organizacja pracy własnej, 

 prawo jazdy kat. B,  

 znajomość języka angielskiego,  

 

Oferujemy: 

 stabilną pracę w firmie o ugruntowanej wieloletniej pozycji na rynku, 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia, 

 możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych (możliwy udział  

w szkoleniach, konferencjach, seminariach) 

 dobrą, koleżeńską atmosferę, 

 świadczenia dodatkowe (ZFŚS, kasa zapomogowo-pożyczkowa, możliwość  

korzystania z ośrodka wczasowego). 
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Oferty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w 

procesie rekrutacji proszę przesyłać do 28.11. 2018 r. na adres mailowy: 

Slawomir.Sikora@is.gliwice.pl 

 

 

Treść zgody. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko Specjalisty ds. marketingu  i prowadzonego przez Instytut Spawalnictwa. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi 

prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich 

przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

W przypadku nadesłania oferty prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną 

zamieszczona na stronie http://bip.instytutspawalnictwa.pl poniżej ogłoszenie w 

sprawie pracy. 

 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 

15.12.2018 r.  
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