COOL DYNAMIC - ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Είμαστε μια κορυφαία εταιρία στον κλάδο Marine and Industrial Refrigeration που
παρέχει παγκόσμια υποστήριξη οπουδήποτε. Ο στόχος αυτής της θέσης είναι να
αυξήσει τα έσοδα και το μερίδιο αγοράς οργανώνοντας τη δομή της επιχείρησης στο
επιθυμητό επίπεδο. Οι επιτυχείς υποψήφιοι θα λάβουν εκπαίδευση για να αποκτήσουν
μια βαθιά γνώση του τομέα και των συστημάτων διαχείρισης των έργων μας.
Περιγραφή θέσης
Είμαστε στην αναζήτηση ενός νέου Μηχανολόγου Μηχανικού – Σχεδιαστή, ο οποίος
θα αναλάβει διαχειριστικά θέματα, παρέχοντας υποστήριξη ως προς το λογιστικό ή
τεχνικό κομμάτι. Η θέση είναι μόνιμη με εύρος δραστηριότητας στο λιμάνι του
Πειραιά, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο
Μηχανολόγου Μηχανικού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΑΕΙ),
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (TEI) ή παρόμοιου, ή από 2:1 και πάνω από
Αγγλικό Πανεπιστήμιο λόγω ειδίκευσης της θέσης. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
εργατικός, να έχει αποφοιτήσει με άριστα και να είναι ικανός για ομαδική εργασία. Η
γνώση logistics θα ήταν επίσης ικανοποιητική.
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει κίνητρα και επιμονή, να είναι ομαδικός με αποδοτική
χρήση του χρόνου του. Δεν είναι απαραίτητο να έχει εμπειρία, εάν έχει, θα εκτιμηθεί
με διαφορετικά κριτήρια.

Εύρος μισθού
Εξαρτάται από τα προσόντα του υποψηφίου
Τοποθεσία
Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, Ο.Τ. 14, Πέραμα,
18863
Βιομηχανία
Marine and Industrial Refrigeration
Είδος θέσης
Μόνιμη

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
o Διαχείριση Τηλεφώνων, Χαιρετισμός και Υποδοχή επισκεπτών, Διαχείριση
των e – mail τους κλπ.
o Προσφορές προς πελάτες
o Ερωτήσεις προς τους προμηθευτές
o Διαχείριση των καθημερινών εργασιών του τμήματος λογιστικής
o Εισαγωγή προϊόντων στο Λογισμικό Logistics
o Να παρακολουθεί και να αναλύει τα λογιστικά στοιχεία και να εκπονεί
οικονομικές reports
o Παγκόσμια έρευνα αγοράς για προϊόντα
o Παροχή βοήθειας σε κάθε ανάγκη που μπορεί να προκύψει (τηλέφωνα,
συναντήσεις κλπ.).
o Παροχή συστάσεων
o Βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών
o Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαρκής βελτίωση της προσωπικής του
επιμόρφωσης με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια γύρω από τα
συστήματα ψύξης κλπ.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ
o BEng/MEng στον μηχανολογικό τομέα: 2:1 σε Αγγλικό πτυχίο και πάνω
από 6 στο ΕΜΠ ή σε κάποιο ΤΕΙ
o Άριστη χρήση των Αγγλικών ως προς τον γραπτό ή τον προφορικό λόγο
o Πολύ καλή γνώση σε εφαρμογές MS Office, AutoCAD 2D, SolidWorks 3D,
CFD θα εκτιμηθεί
o Γνώση σε Business Plus and CRM θα εκτιμηθεί
o Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ
o Ικανότητες ως προς την επικοινωνία, παρουσίαση και αποτελεσματική
επιρροή σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης
o Ικανότητες στο να ακούει, να διαπραγματεύεται και να παρουσιάζει

Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για αυτή τη
θέση ή θέλετε να μάθετε περισσότερα, υποβάλετε
αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Γκούσκος Γεώργιος

mailto:ggkouskos@cooldynamic.gr

2104001263

