*Compania Daily Caffe*,fondata in 1993 activează in domeniul automatelor de cafea si
snack sub propriul brand premium. Ocupam pozitia de lider de piața in domeniul nostru,
atât prin fiabilitatea si performanta automatelor si a serviciilor, cat si prin calitatea
premium a cafelei Daily si a produselor sub aceeasi marca inregistrata.
Suntem prezenți in toate sectoarele: Banci, Spitale, Aeroporturi, Companii multinaționale,
etc
Dorim sa ne mărim echipa de service si suntem in căutare de ingineri dornici sa ni se
alature.
Anunt nr. 1: */Inginer electronist service automate de cafea Daily /*
*ATRIBUTIILE ANGAJATULUI:*
- Efectuează reparați in garanție si post garanție pentru echipamentele electronice folosite
(automate de cafea, automate de snack, acceptoare de moneda si validatoare de
bancnote) conform procedurilor interne ale firmei;
- Asigure diagnosticarea, reprogramarea, reparații întreținerea echipamentelor specifice;
- Întocmește documente interne specifice activitatii de service ;
- Asigura suportul tehnic pentru clienți (telefonic, e-mail sau deplasare in teren).
*CERINTE:*
- Studii superioare, absolvent al facultății de Electronica sau Mecatronica din cadrul
Universității Suceava.
- Simt tehnic dezvoltat. Cunostinte tehnice de baza
- Cunoștințe de limba engleza la nivel avansat;
- Persoana responsabila serioasa, atenta la detalii, dinamica, orientate către rezultat,
creativa cu inițiativa;
Anunt nr. 2: *Operator Automate Cafea Daily*
*ATRIBUTIILE ANGAJATULUI:*
- Asigura diagnosticarea, repararea, alimentarea si întreținerea automatelor de băuturi
calde.
- Igienizarea automatelor si buna funcționare a acestora.
- Completarea responsabila a rapoartelor cerute prin intermediul aplicatiei Daily Caffe.*

*CERINTE:*

- Studii superioare si medii, absolvent in cadrul Universitatii/Colegiului Tehnic.
- Simt tehnic dezvoltat. Cunoștințe tehnice de baza
- Cunoștințe de limba engleza;
- Permis categoria B.
- Persoana responsabila, serioasa, atenta la detalii, dinamica, orientate catre rezultat,
creativa cu inițiativa;
*OFERTA (bonusuri, beneficii)*
- Salariu motivant;
- Bonusuri in functie de performanta;
- Scolarizare de specialitate, scolaritate in strainatate finatata;
- Posibilității de dezvoltare profesionala si promovare
- Asigurarea unei mașini de serviciu si telefon.
CV - urile se trimit la adresa*office@dailycaffe.ro cu mentiunea CV -NUME POST DORIT*
Relații la telefon *0751 111 211*

