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щоб
клімат став краще

Турбота про кращий клімат - всередині кожного будинку і навколишнього світу. Це наше бачення. Ми
рухаємось за ним як світовий лідер в області систем опалення та гарячого водопостачання з інноваційними,
екологічно чистими технологіями, з кількістю співробітників понад 12 000 чоловік в більш ніж 20 країнах.
Довіра наших 30 мільйонів клієнтів у всьому світі говорить сама за себе. Зміни світ, змінивши свою кар'єру:
приєднуйся до Vaillant.

Інженер з функціями тренера в Центральний та Південний регіони
ДП Вайллант Група Україна | Київ | Україна

ЩО ВИ БУДЕТЕ РОБИТИ










Проведення семінарів, вебінарів з інноваційного опалювального обладнання
Участь в розробці всіх необхідних матеріалів для проведення семінарів, тестувань і опитувань
Підготовка презентацій для різних цільових груп, участь в розробці навчальних матеріалів.
Участь в конференціях, виставках, круглих столах та інших заходах
Участь в спільних навчальних проектах в тому числі міжнародних
Планування активностей і формування звітності по навчанням
Консультування партнерів зі складних питань як по телефону, так і на об'єктах
Регулярна звітність
Виконання заявок по ремонту і сервісу опалювального обладнання (епізодично, як практика)

ЩО У ВАС ПОВИННО БУТИ










Досвід роботи в проведенні семінарів (бажано технічних)
Вища освіта (магістр, спеціаліст)
Глибокі знання з монтажу та сервісу опалювального обладнання
Знання ринку опалювальної техніки
Навички підготовки презентацій
Добре знання офісних програм
Активні відрядження по Україні
Водійське посвідчення категорії B (обов'язково)
Комунікабельність, відповідальність, ініціативність, орієнтир на результат

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО





“Співробітники справедливо оцінюються і розвиваються.”
“Хороша оплата.”
“Введення в посаду відмінне. Командний дух неймовірний.”
“Можливості, які існують у всіх брендах, унікальні. Якість продукції і увага до деталей на
вищому рівні.”
 “Краща опалювальна компанія в світі з величезним досвідом.”
 “Розмір компанії дозволяє більшості своїх людей виконувати досить складні завдання.”
 “Компанія працює стабільно.”
(Цитати з останнього глобального дослідження Great Place to Work Survey)

APPLY NOW: JOIN THEGREENTEAM
[hr@vaillant.ua] | career.vaillant-group.com

