Technolog recyklace elektro odpadů
Jste pečlivá a zodpovědná, samostatná osobnost s aktivním přístupem
a zároveň týmový hráč, který hledá různorodou práci v přátelském
kolektivu ve společnosti se smysluplným posláním?
Do naší dynamicky se rozvíjející skupiny ASEKOL, působící v oblasti životního
prostředí a odpadového hospodářství, právě hledáme novou posilu na pozici
„Technolog recyklace elektro odpadů“ do našeho týmu v oddělení Výzkumu
a vývoje, zahrnující také testovací centrum s laboratoří, které vyvíjí a navrhuje nové recyklační postupy a linky
(zejména pro zpracování elektroodpadu) v souladu s evropskými normami, realizuje „state of the art“ zpracovací linky
ve smyslu jejich návrhu, ověření funkčnosti a účinnosti v malotonážním testu, kalkulace návratnosti investice,
koordinace instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy – s pracovištěm na centrále v Praze/či v Jihlavě:

Proč u nás budete pracovat rád/a a co nabízíme?
-

-

Zajímavou a rozmanitou práci, kde se rozhodně nebudete nudit:
o Vedení/spolupráce na projektech (i mezinárodních) v oblasti zpracování elektroodpadu a využití/recyklace
získaných materiálových frakcí (koncentráty barevných a drahých kovů, směsné plasty atd.)
o Vývoj a návrh nových technologických postupů zpracování a recyklace elektroodpadů
o Realizace „state of the art“ technologií zpracování elektroodpadu (drcení, mletí, separace a třídění),
převážně od zahraničních dodavatelů, a jejich uvedení do provozu
o Nastavování kvalitativních požadavků k nově implementovaným postupům zpracování ve spolupráci
s laboratoří
o Optimalizace stávajících technologických postupů, koordinace činností při úpravách technologií
o Tvorba metodik a technologických postupů pro zpracování různých typů odpadu elektro (ploché displeje,
spotřební elektronika…)
Motivující mzdové ohodnocení (fixní a variabilní složka mzdy)
Zaměstnanecké benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek do kafeterie benefitů Benefit plus a další
nefinanční výhody, jako je možnost sickdays, Multisport karta, výhody při dlouhodobé spolupráci, podpora
mimopracovních aktivit a firemní akce atd., k dispozici je čaj/káva apod.)
Možnost odborného růstu
Přátelský kolektiv pozitivně naladěných lidí
Moderní kanceláře v blízkosti MHD, s krásným výhledem na vltavské údolí
Zaměstnání na plný úvazek - HPP
Už teď se na Vás těšíme - možnost nástupu co nejdříve!

Kdo jste a co máte za sebou?
-

Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru (technika a technologie zpracování
odpadů, úpravnictví, strojní…)
Předchozí praxe na podobné pozici v oblasti zpracování odpadů nebo úpravnictví výhodou
Máte dobré uživatelské počítačové dovednosti a umíte kvalitně pracovat s MS Office
Jste pečlivá a důsledná osobnost s výbornými analytickými schopnostmi, co se umí samostatně rozhodovat
a jednat, má dobré organizační a komunikační dovednosti, a je také optimista, který rád pracuje s lidmi a je
připraven překonávat překážky, které s sebou občas práce s lidmi přináší – umíte se prosadit
Dokážete se domluvit v angličtině (komunikativní znalost)
Jste aktivní řidič a nezaleknete se provozu v Praze ani na D1

Jak se zúčastnit výběrového řízení?
-

Zaujala Vás naše nabídka? Pak neváhejte a zašlete nám svůj profesní životopis a motivační dopis
na hr@asekol.cz (do poznámky uveďte svou představu o výši hrubé mzdy a termín možného nástupu).
O dalším postupu Vás budeme informovat.
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Medková, HR manažer skupiny ASEKOL

