Aplikační inženýr
Intergraph – Process, Power & Marine

Chcete pracovat v jedné z nejlepších společností v oblasti vývoje SW nástrojů pro zpracovatelský průmysl?
Chcete využít své zkušenosti a rozvinout svůj potenciál?
V rámci rozšíření své působnosti v České republice, na Slovensku a v Maďarsku hledá společnost Intergraph CS s.r.o. nové
zaměstnance pro práci na pozici:

APLIKAČ
APLIKAČNÍ INŽENÝR – 3D MODELOVÁNÍ
Náplň
Náplň práce:
práce:
- podpora stávajících uživatelů 3D systémů
- schopnost prezentace práce v systému a jeho propojení s dalšími SW nástroji
- tvorba potrubních tříd
- uživatelské úpravy a nastavení systému (reporty, výkresové šablony)
- školení nových i stávajících zákazníků
- aktivní spolupráce s klienty a pracovníky z ostatních poboček společnosti
- vytváření technických specifikací
Požadavky:
- praxe v navrhování potrubních systémů
- vysokoškolské nebo středoškolské technické vzdělání
- zkušenosti s projektováním instalací v rafineriích, petrochemickém, chemickém průmyslu nebo v energetice
vítány
- znalost AJ podmínkou, RJ výhodou
- znalost systému CAD (Microstation nebo ACAD)
- zkušenosti s PDS a PDMS a SmartPlant 3D vítány
- znalost norem a zkušeností s používáním projekčních standardů výhodou
Nabízíme:
- stabilní zaměstnání
- široké možnosti profesního růstu
- práci v příjemném a mladém kolektivu
- nadstandardní finanční ohodnocení
- řadu zaměstnaneckých výhod (flexibilní pracovní doba, týden dovolené navíc, stravenky, příspěvek na
dovolenou, jazykové kurzy zdarma)

Máte-li zájem o práci v naší společnosti zašlete nám prosím jako přílohu e-mailu profesní životopis v českém a anglickém
jazyce na adresu tomas.vanek@intergraph.com nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 602 226 204. Nebudeme-li Vás
kontaktovat do dvou týdnů od obdržení Vašeho životopisu, byla v první kole výběrového řízení dána přednost jinému
kadidátovi. Více údajů o společnosti najdete na www.intergraph.cz.
Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu, dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v plném
rozsahu v personální databázi společnosti Intergraph CS s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, a to na dobu max. jednoho roku a poté k jejich skartaci.
Zároveň tím potvrzujeme, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

