Kariera w Bosch Rexroth

Dziś:
Inwestujesz w siebie

Jutro:
Budujesz swoją karierę u najlepszych

Program Rozwojowy dla Studentów w Bosch Rexroth
z naciskiem na Internal Service (k/m)
Rexroth wprowadza w ruch
Bosch Rexroth Sp. z o.o. należy do koncernu Bosch Rexroth AG, światowego lidera w
zakresie napędów i sterowań. Bosch Rexroth to partner w zakresie aplikacji mobilnych,
hydraulicznych, a także automatyzacji przemysłu. Bosch Rexroth projektuje, produkuje
i sprzedaje komponenty oraz systemy w ponad 80 krajach dla ponad 500 000 klientów.

Złóż aplikację on-line!
Nr. ref: Pr-SID-Wa-Pr
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska

Oczekujesz ciekawych i różnorodnych zadań w zaangażowanym zespole?

Szukasz długoterminowego programu rozwojowego pozwalającego eksplorować różne działy
firmy działającej w branży technicznej?
Ciekawych wyzwań w niepełnym wymiarze godzin, z możliwością dostosowania ich do toku studiów?
Zdobycia różnorodnego doświadczenia i praktyki w dziedzinach związanych ze sprzedażą dóbr
przemysłowych w środowisku międzynarodowym?
Fachowej opieki specjalistów podczas trwania programu i łączenia teorii z praktyką?
Świadectwa ukończenia programu wraz z referencjami?
Zapraszamy do nas!

Zakres obowiązków:







wyzwania i zadania ogólnorozwojowe z różnych dziedzin działalności firmy dopasowane
do zainteresowań beneficjenta – w tym aktywny udział w bieżących projektach
wsparcie biurowe działu w ramach Internal Service – tworzenie ofert
koordynacja wewn. zapytań ofertowych i zamówień klientów w systemie Track&Release
pomoc przy tworzeniu ofert technicznych
bieżące prace administracyjne związane z monitorowaniem i analizą zapytań ofertowych,
ofert technicznych i e-Shopa
cykl szkoleń technicznych i z obsługi systemów biznesowych w tym SAP

Nasze wymagania:







ukończony przynajmniej II rok studiów ekonomicznych lub technicznych
program roczny: min. 20 h tygodniowo w semestrze, 40 h/tyg. podczas wakacji
zainteresowania w kierunku zagadnień obsługi klienta biznesowego
kreatywność i dobra organizacja pracy, także w sytuacjach nowych i nieprzewidywalnych
wysoka komunikatywność i chęć zbierania nowych doświadczeń
dobra znajomość języka angielskiego

Aplikuj
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=812234ddb1844439966529b63283a5b6

Zgłoszenia
Zainteresowane osoby prosimy o
aplikację online poprzez link lub
kod QR z dołu strony wraz z
dołączeniem CV i formularzem
z naszej strony www (z
dopiskiem Pr-SID-Wa-Pr)

Bosch Rexroth Sp. z o. o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
www.boschrexroth.pl

