
      

 

 
 

 

 

 

 

 
Firma HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o. o. w Wieliczce należy do międzynarodowej grupy HERZ 

Armaturen GmbH, będącej jednym z najważniejszych europejskich producentów armatury grzewczej i instalacyjnej 
oraz kotłów na biomasę. 

 
 

W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce firma poszukuje kandydatów na stanowisko: 

 

DORADCA TECHNICZNY - ASYSTENT PROJEKTANTA 
miejsce pracy: Wieliczka 
 

Jeżeli: 

 jesteś absolwentem inżynierii środowiska lub sanitarnej 

 wiążesz swoją przyszłośd w projektowaniu instalacji (grzewczej, sanitarnej czy klimatyzacji) 

 jesteś entuzjastycznie nastawiony na nowe doświadczenia zawodowe 

A do tego jeszcze: 

 masz doświadczenie projektowe 

 znasz typowe programy wspierające projektowanie 

 

Dołącz do nas. 
 
Oczekiwania wobec kandydata: 

 doradztwo techniczne w zakresie projektowania instalacji (grzewczej, sanitarnej czy klimatyzacji) 

 przygotowanie zamian produktowych z wykorzystaniem produktów marki Herz 

 aktualizację dokumentacji technicznej (karty techniczne, certyfikaty, aprobaty) 

 wsparcie techniczne procesu wprowadzenia nowych produktów 

 pomoc przy prowadzeniu szkoleo oraz sprzedaży przez Dział Handlowy 

 

Oferujemy: 

 stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pracę w młodym, dynamicznym i zgranym zespole 

 fachowe szkolenia specjalistyczne 

 atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy i kwalifikacji 

 bezpłatny pakiet medyczny dla pracowników 

 dofinansowanie do pakietu sportowego  

 

Wyślij swoje CV na adres: rekrutacja(at)herz.com.pl lub zadzwoo do nas na: 665 084 344. 
 
 
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Herz Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., która stanie 
się ich Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółową informacją, jak 
chronione będą moje dane osobowe oraz jakie przysługują mi prawa, zamieszczoną na stronie www.herz.com.pl i jestem 
świadoma/y, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jak również, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w 
każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacji realizowanym  
przez Herz Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o. 
 


