Az SMC a világ vezető ipari automatizálási szakértője. Átfogó kínálatunk számtalan variációs
lehetőséget nyújt a szűréstechnika, szeleptechnika, végrehajtó elemek, vákuumtechnika, szenzortechnika, valamint az elektromos vezérlés- és hajtástechnika területén. Növekedési stratégiánk révén folyamatosan fejlődünk a bővülő globális piacokon. Sikerünk alapja munkatársaink
kiváló teljesítménye, akik ötleteikkel, javaslataikkal folyamatosan előre viszik a társaságot. Az
SMC Hungary az SMC CEE csoport tagja, ami leányvállalataival a régió 14 országában van jelen.
Törökbálinti központunkba az alábbi pozícióba keresünk új munkatársat:

Terméktámogató mérnök

Főbb feladatok:
- Több szakterületet érintő (pneumatika, elektropneumatika, vákuumtechnika, vezérléstechnika,
elektronika, stb.), többszintű (alapok, haladó, stb.), moduláris ugyanakkor rugalmas oktatási
tematika kialakításában, karbantartásában és fejlesztésében történő közreműködés
- Ipari ügyfelek számára történő oktatás támogatása önállóan és együttműködve az értékesítést
támogató műszaki csoporttal, valamint az értékesítő csoporttal
- Az oktatással kapcsolatos megkeresések feldolgozása, kérésnek megfelelő oktatásokat kialakítása,
figyelemmel kísérése, szükséges dokumentációk előállítása és kezelése (FAR)
- Különféle oktatási intézményeknél történő előadások és laborgyakorlatok megszervezésének és
lebonyolításának biztosítása a partner vagy az SMC telephelyén
- Műszaki folyóiratokban megjelenő sajtócikkek, SMC termékekkel és fejlesztésekkel, az SMC
szolgáltatásaival kapcsolatos szakcikkek és szakmai hírlevelek megírásában történő aktív részvétel
- Piaci bevezetést és értékesítést támogató vevőorientált eszközök és koncepciók (pl. értékesítési
útmutatók, animációk, használati és karbantartási útmutatók, katalógusok,  poszterek, egyéb
kiadványok, stb.) kidolgozásában közreműködés
Az ideális jelölt profilja:
- Felsőfokú műszaki végzettség (gépész / mechatronika, villamosmérnök végzettség előny)
- Oktatással összefüggő (andragógiai vagy pedagógiai) szakképzettség
- Aktív angol nyelvtudás
- Előny hasonló munkakörben szerzett minimum 1-3 év tapasztalat
- Komplex gondolkodásmód, projekt szemlélet
- Fejlett problémamegoldó és prezentációs készség
- Jó kommunikációs- és kapcsolatteremtő készség
- Önálló, proaktív, eredményszemléletű munkavégzés
Amit kínálunk:
- Kiszámítható, stabil, nemzetközi hátterű cég
- Változatos és kreatív munka, folyamatos tanulási lehetőség
- Kötetlen munkaidő és home office
- Betekintés az ipar széles és változatos területére
- High-tech, folyamatosan bővülő termékek és megoldások
- Versenyképes juttatási csomag
- Barátságos lendületes összetartó csapat, korszerű munkakörnyezet
Pályázati anyagát, illetve esetleges kérdéseit a pozíció megjelölésével az alábbi címre várjuk:
hr@smc.hu

www.smc.hu
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