Polska Sp. z o.o sp.k. to najczęściej wybierany partner SOLIDWORKS w
Polsce! Istniejemy od 2002 roku, mamy 4 oddziały i blisko 80-osobowy zespół. Jesteśmy dostawcą
rozwiązań SOLIDWORKS, CAMWorks, WOODEXPERT, 3DEXPERIENCE oraz MICROSOFT w zakresie
CAD/CAM/CAE/PDM/ERP. SOLIDEXPERT to grono zaangażowanych i pełnych pasji osób, do których
możesz dołączyć również Ty!

SPECJALISTA TECHNICZNY DS. PLM
Miejsce pracy: Kraków

Zadania, jakie na Ciebie czekają:
 Techniczna obsługa wdrożeń PLM, PDM i CAD opartych o platformę 3DEXPERIENCE
oraz rozwiązań SOLIDWORKS
 Konsultacje i doradztwo techniczne dla Klientów w zakresie rozwiązań PLM/PDM
 Prowadzenie audytów i analiz potrzeb biznesowych Klientów oraz dobór odpowiednich rozwiązań w oparciu
o platformę 3DEXPERIENCE i rozwiązania SOLIDWORKS
 Prowadzenie szkoleń technicznych z funkcjonalności wdrażanych systemów PLM i PDM
 Wsparcie działu marketingu oraz sprzedaży w promowaniu rozwiązań 3DEXPERIENCE, ENOVIA PLM
oraz SOLIDWORKS PDM i SOLIDWORKS Manage, poprzez m.in. prowadzenie prezentacji technicznych,
tworzenie artykułów marketingowo-technicznych, filmów instruktażowych itp.
 Udział w spotkaniach technicznych z Klientami na terenie całej Polski
Co najbardziej docenimy:
 Praktyczną wiedzę z zakresu rozwiązań PLM, PDM, CAD
 Min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze PLM, PDM, CAD
 Wykształcenie wyższe techniczne
 Znajomość zagadnień PLM, PDM, CAD oraz zarządzania projektami, procesami,
listami materiałowymi (BOM)
 Umiejętność nawiązywania relacji z Klientem, dobra komunikacja, umiejętność pracy w zespole,
samoorganizacja, terminowość i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
 Dobrą znajomość języka angielskiego
 Doświadczenie na stanowisku trenera, konsultanta, audytora, wdrożeniowca lub pokrewnym będzie
dodatkowym atutem
Co będzie dodatkowym atutem:
 Znajomość zagadnień ERP i baz danych
 Znajomość produktów platformy 3DEXPERIENCE, w szczególności produktów ENOVIA i CATIA
 Znajomość produktów SOLIDWORKS, w szczególności SOLIDWORKS Manage i SOLIDWORKS PDM
 Podstawowa znajomość z obszaru IT: sprzęt komputerowy, infrastruktura serwerowa i sieciowa
Chcemy Ci zaoferować:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Szkolenia produktowe i wdrożenie na stanowisku pracy

Wspólny samochód do celów służbowych

Pakiet benefitów (dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego na życie, do prywatnej opieki medycznej
oraz do karty benefit)

Przejrzysty system premiowy

Udogodnienia dla rowerzystów (Kraków)

Uczestnictwo w projektach wdrożeniowych systemów PLM i PDM realizowanych
dla najlepszych polskich przedsiębiorstw

Złóż swoją aplikację wysyłając do nas CV na adres praca@solidexpert.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę, w rozumieniu Art. 4 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), na przetwarzanie moich danych osobowych przez SOLIDEXPERT POLSKA Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.” Informujemy, że Administratorem
danych jest SOLIDEXPERT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji. Pana/Pani dane będę
przechowywane w bazie przez okres dwóch lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna
do udziału w osobowych może być cofnięta w każdym momencie.

