SENIOR TECHNOLOG ÚPRAVY A RECYKLACE VODY
Koho hledáme a co od Vás očekáváme?
Pomáháme chránit a zkvalitňovat vodu s maximálním respektem k životnímu prostředí tím, že aplikujeme
„inteligentní membránové systémy MINT“ v úpravě a recyklaci vody. Pokud i Vy cítíte tuto odpovědnost,
chcete nám nabídnout své odborné zkušenosti a rozvíjet se v týmu dynamické, inženýrsko-technologické
společnosti, jste zkušený membránový technolog ve vodním hospodářství nebo technolog s min. 3- letou
praxí, tak hledáme právě Vás. V práci Vás rádi podpoříme a zaučíme.

Co bude Vaším denním chlebem?
•
•
•
•
•

podpora obchodních případů (technická část nabídek, příprava technické části projektů),
zpracování návrhu technologie na úrovni basic designu včetně bilančních a návrhových výpočtů,
seznamu strojů a zařízení a podkladů pro MaR a SW řízení,
aktivní spolupráce s konstrukcí, výrobou a realizací zakázek,
technologická spolupráce na vývoji, návrhu, ověření a na realizaci komplexní technologie úpravy
a recyklace vody s využitím membránových procesů a jejich kombinací s konvenčními procesy,
start-up technologie, návrh a řízení pilotního a poloprovozního ověření technologií.

Co požadujeme?
•
•
•
•
•
•
•

VŠ vzdělání chemicko-technologického zaměření (membránové procesy, chemické inženýrství,
technologie, fyzikální chemie nebo vodohospodářství),
Znalost membránových procesů (MF, UF, NF, RO) podmínkou,
Anglický jazyk na komunikativní úrovni, RJ výhodou,
Znalost práce s PC se základním aplikačním SW, znalost nástrojů navrhování a modelování
technologií, základní znalost konstrukčních SW,
Aktivitu, schopnost týmové práce, logického a analytického myšlení, schopnost tvořit srozumitelné
výstupy,
Řidičský průkaz skupiny B,
Týmovost a schopnost podílet se na vedení a řízení projektů a zakázek.

Výši mzdy máte ve svých rukou
Zaručená mzda od 45.000 – 60.000,- Kč.
Dále nadprůměrné prémiové hodnocení v závislosti na Vašich osobních výsledcích a na dosaženém
hospodářském výsledku společnosti.

Váš potenciál je Váš kapitál
Můžete tvořit vlastní inovační řešení v rámci obchodních zakázek a špičkových VaV projektů.
Využíváme moderní způsoby komunikace, umožňujeme home office i flexibilní úvazky, podporujeme
profesní rozvoj a ke každému máme osobní přístup. Máme řadu dalších zajímavých benefitů, které Vám rádi
sdělíme při osobním pohovoru.

Možná právě Vy patříte mezi nás!
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete své CV s oslovujícím dopisem na kontakt:
Ing. Aleš Černín, Ph.D. - jednatel společnosti
Tel.: +420 774 020 626
E-mail: ales.cenin@newwatergroup.cz nebo cerninales@gmail.com
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