www.crusil.pl
CRUSIL Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma działająca na polu wydobycia i przetwórstwa
chalcedonitu.
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Technolog w Dziale Uzdatniania Wody
/Koordynator Sprzedaży
Miejsce pracy: Inowłódz
Zadania:
•
•
•

Realizacja prac badawczych dotyczących procesu uzdatniania wody w oparciu o złoże
chalcedonitowe.
Dobór odpowiednich technologii uzdatniania wody.
Opracowanie nowych produktów na bazie chalcedonitu do uzdatniania wody i oczyszczania
ścieków.

•

Tworzenie i nadzór nad dokumentacją produktową i dokumentacją produkcji (przygotowanie
instrukcji, kart technologicznych produktów itp.).

•

Współpraca z jednostkami badawczymi, uczelniami i klientami przy realizacji prac badawczo –
rozwojowych.
Prowadzenie i koordynowanie projektów.
Wprowadzanie na rynek nowych produktów, oraz rozwijanie sprzedaży produktów z oferty.

•
•
•
•

Utrzymywanie bieżących kontaktów z klientami, pozyskiwanie nowych klientów.
Przygotowywanie kompleksowych ofert. Udzielanie wsparcia technicznego dla klientów.

Wymagania:
•

Znajomość technologii uzdatniania wody i procesów przemysłowych.

•

Wykształcenie wyższe, preferowane inżynieria chemiczna, ochrona środowiska ze specjalnością uzdatni
anie wody, chemia, biotechnologia.

•

Umiejętność czytania analizy wody i dobierania odpowiednich procesów technologicznych do
spełnienia wymogów stawianych przez klienta.
Umiejętność posługiwania się schematami technologicznymi.
Znajomość oprogramowania MS Office.
Umiejętność przygotowywania założeń projektowych, dokumentacji, ofert.
Umiejętność prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych.
Dyspozycyjność do odbywania wyjazdów służbowych w obszarze całej Polski.
Prawo jazdy kat. B.

•
•
•
•
•
•

Oferujemy:
•
•
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i seminariach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres biuro@crusil.pl
Jednocześnie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nie zwracamy nadesłanych
aplikacji. Prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji teraz i w
przyszłości ,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).”

