Asystent wsparcia ds. wprowadzania danych ze znajomością programu AutoCAD
OBPON.PL

Cała Polska

opublikowano: 12 maj 2022

12:45

O firmie
Firma Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o. o. Sp.K. świadczy od ponad 20 lat usługi wyłącznie skierowane do pracodawców osób niepełnosprawnych.
Dzięki ukierunkowaniu na współpracę z zakładami pracy chronionej i pracodawcami osób niepełnosprawnych z tzw. otwartego rynku pracy jesteśmy w stanie swoje usługi świadczyć w
sposób profesjonalny na terenie całego kraju, wyczerpując wszelkie potrzeby naszych Klientów.
Z usług naszej rmy korzysta już ok. 1500 rm. Odwiedzalność naszych serwisów internetowych to ok. 1 mln odwiedzin miesięcznie. W naszych serwisach znajduje się ponad 150 tysięcy
artykułów, opracowań oraz ponad 20 tys. pytań i odpowiedzi, co stanowi największy zbiór informacji o tematyce dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Jeden z podstawowych zakresów naszej działalności to usługi agencji pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych - profesjonalne usługi rekrutacyjne i rozwiązania wspierające z zakresu
HR dla firm, portal z ogłoszeniami o pracę dla osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, największa baza CV osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

Zakres obowiązków
wprowadzanie danych do AX dla nowych sklepów, GM sklepów
wykonywanie poprawek w AutoCAD
małe zestawienia w EXCEL’u na potrzeby projektów

Wymagania
studia techniczne związane z projektowaniem w programie AutoCAD lub kursy
język angielski B1/B2
minimum średniozaawansowana znajomość Excel doświadczenie w pracy związanej z projektowaniem layoutów min. pół roku
orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy
umowę o pracę w pełnym wymiarze
pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji
możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia
pracę przy pomocy profesjonalnych narzędzi
pracę w formie zdalnej

Informacje dodatkowe
Nasz nowy Klient to Europejska sieć sklepów wielobranżowych. Od 20-stu lat firma rozwija się na rynku polskim i staje się jednym z najpopularniejszych sprzedawców odzieży, a także
wiodącym dostawcą artykułów dekoracyjnych. Swój sukces w dużej mierze osiąga dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów. Jeśli znasz program AutoCAD, chcesz się rozwijać oraz
cenisz sobie pracę w stabilnym przedsiębiorstwie to koniecznie zapoznaj się z tą ofertą pracy.

Portal Pracy dla Osób
z Niepełnosprawnościami

Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005
Rzeszów

+48 (16) 679 16 16

kontakt@werbeo.pl

