ISB OÜ on FRÄNKISCHE kaubamärgi esindaja Eestis ja Põhjamaades. Meie kliendid saavad uuenduslikke lahendusi
mõistliku eelarvega. Usume, et uus tehnoloogia muudab elu lihtsamaks ja tõeline lisaväärtus tekib siis, kui see on
oskuslikult üle antud inimeste kasutusse. Vaata lisa: https://isb.ee/
Ootame ISB meeskonda

tehnilise toe spetsialisti (KVVK ja päikeseenergia valdkonnad),
kes aitab tooteinfot hallata ja müügiprotsessi toetada.
Oma tulevases töös:
● Tagad tehnilise tooteinfo kättesaadavuse kolleegidele ja klientidele
● Jagad tooteinfot kolleegide ja klientide tehnilistele päringutele vastates
● Aitad koostada müügimeeskonnal pakkumisi, konsulteerid kliente e-posti ja telefoni teel
● Hoiad juhtivat rolli tarnijatega suhtlemisel, aitad tagada tarnijatega heade suhete hoidmist
● Keskendud ettevõttesisese tehnilise teabe kasvatamisele ja kogutud info struktureeritud arhiveerimisele
● Oled kõigi tootega seotud uuendustega kursis, sh osaled erialastel veebiseminaridel, messidel ja
tehasekülastustel ning jagad regulaarset uut infot kolleegidega
Kasuks tuleb, kui sul on:
● Töökogemus KVVK või elektriala tehniku või insenerina
● Projektijuhtimise või tegevuste koordineerimise kogemus
● KVVK-, mehaanika- või elektrialane haridus
Vajalik on ka:
● Huvi tehnika või tehnosüsteemide vastu
● Hea eesti ja inglise keele oskust
Pakume sulle:
● Korralikku töötasu
● Väljaõpet ja pidevat täiendõpet
● Kõiki vajaminevaid kaasaegseid tehnoloogilisi töövahendeid
● Mentorit ja toetavat ning professionaalidest koosnevat meeskonda
Meie huvi on kasvatada oma meeskonda läbi õppimisvõimeliste inimeste lisandumise - Sa ei pea teadma kohe kõike ja
olema igal alal ekspert. Meie ühine eesmärk on koos Sinuga teadmiste kasvu suunas liikuda.
Ootame, et oled tulemustele orienteeritud, iseseisev, arengust rõõmu tundev ladus suhtleja ning koostöö tegija. Sul
on soov töötada keskkonnas, kus eneseteostuse võimalus ja oma aja planeerimise vabadus on suur ning Sul on oskus
ja tahe kasutada tänapäevaseid töövahendeid.
Kui soovid meie tegijatega liituda, kandideeri! Kui vajad rohkem infot, kirjuta Erik Tammessonile erik@isb.ee või helista
+3725020954. Ära kõhkle, meil on põnev ja ärivaldkond kasvab ning areneb hoogsalt. Võta kindlasti ühendust!
Töö asukoht: võid töötada mistahes asukohas Eestis. Aitame Sul vajadusel sisse seada tänapäevase kontori või töökoha
ja katta sellega seotud igakuised väljaminekud. Tahtmise korral saad kindlasti töötada ka meie kontoris Harjumaal, Rae
vallas, aadressil Radisti tee 5, Soodevahe küla.

