Akustyka i bezpieczeństwo

pAudio jest firmą inżynierską specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu
urządzeń oraz systemów do przetwarzania sygnałów audio oraz w świadczeniu szeroko
rozumianych usług akustycznych.
Jesteśmy m.in. producentem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO IVO)
służącego ochronie przeciwpożarowej osób i mienia w budynkach użyteczności
publicznej. Nasze rozwiązanie jest dystrybuowane w Polsce i Europie.

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE
SYMULACJE I POMIARY AKUSTYCZNE
PROJEKTOWANIE
PRODUKCJA

Z uwagi na bardzo dynamiczny rozwój firmy poszukujemy osób na stanowisko

INŻYNIER SPRZEDAŻY
OBOWIĄZKI:
Doradztwo techniczno-handlowe dla obecnych
i przyszłych klientów oraz dystrybutorów
Aktywne pozyskiwanie nowych klientów
(instalatorów, generalnych wykonawców)
Monitorowanie rynku nowych
i wtórnych inwestycji
Współpraca z dystrybutorami
(przygotowywanie ofert handlowych)
Wsparcie techniczne produktów
i usług oferowanych przez firmę

OCZEKIWANIA:
Wykształcenie techniczne o specjalności
elektrycznej, elektronicznej, informatycznej
lub pokrewnej
Doświadczenie handlowe
Prawo jazdy

MILE WIDZIANE:
Zainteresowania w zakresie elektroakustyki,
akustyki i systemów audio
Znajomość języka angielskiego

OFERUJEMY:
Pracę w innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się firmie
Nieograniczone wynagrodzenie
Możliwość szybkiego awansu
Elastyczne podejście do pracownika
Bardzo przyjazną atmosferę pracy
Niezbędne narzędzia pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV w formie elektronicznej
na adres e-mail paudio@paudio.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV i
liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez pAudio
Technologies Sp. z o.o. w Szczecinie, 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej I. 119/1”

pAudio Technologies Sp. z o. o.
ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin
paudio@paudio.pl
www.paudio.pl

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pAudio Technologies Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: paudio@paudio.pl. Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej zostanie wycofana zgoda. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

