GERDA Spółka z o.o. – lider polskiego rynku stolarki w dziedzinie produkcji drzwi, zamków, okuć oraz bram
garażowych poszukuje pracownika do centrali spółki w Sokołowie k/Warszawy na stanowisko:

Inżynier Produktu
Miejsce pracy: Sokołów, ul. Sokołowska 49 (pow. pruszkowski)

Do głównych obowiązków będzie należało, m.in.:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wprowadzanie nowych produktów na rynek
Zarządzanie projektami dot. wprowadzania nowych produktów
Tworzenie analiz biznesowych i rynkowych związanych z produktami i konkurencją
Czynny udział w rozwoju oferty produktowej poprzez doskonalenie i modyfikowanie powierzonych oraz
planowanych produktów
Bezpośredni udział we wdrażaniu nowych rozwiązań tworzonych dla klientów
Weryfikacja, przetwarzanie, i przekazywanie informacji o produktach innym działom w ramach określonego
projektu

Wymagania :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wykształcenie wyższe techniczne
Dodatkowa specjalizacja z Zarządzania Projektami – mile widziana
2 lata doświadczenia z Zarządzania Projektami, jednakże absolwenci są również mile widziani
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Bardzo dobra znajomość MS Office
Dobra znajomość języka angielskiego
Umiejętność efektywnej pracy w zespole, komunikatywność
Umiejętność pracy pod presją czasu
Terminowość
Prawo jazdy kat. B

Wybranym kandydatom oferujemy:
▪
▪
▪
▪

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
Bogaty pakiet socjalny m.in. dofinansowanie do wypoczynku, nagrody jubileuszowe, opieka medyczna,
dofinansowanie do pakietów sportowych i inne
Możliwość szkoleń i rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie CV poprzez formularz zgłoszeniowy.
Przesłanie CV bądź innych dokumentów aplikacyjnych stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych przez Gerda
sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji. W każdym momencie masz prawo do cofnięcia
udzielonej zgody.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Gerda sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacji.
Przed przesłaniem dokumentów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu danych
osobowych kandydatów, dostępną w naszej Polityce Prywatności pod adresem https://gerda.pl/polityka-prywatnosci/.

