Grupa CHIC pionier i lider branży e-papierosowej w Europie. Pracują dla Nas najlepsi
specjaliści w swojej dziedzinie. Dzięki ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom jesteśmy
jednym z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w kraju.
W związku z intensywnym rozwojem poszukujemy osoby (M/K) na stanowisko:

Product Development Manager
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska:
Szukamy przedsiębiorczej i samodzielnej osoby, która będzie odpowiedzialna za tworzenie
i rozwój produktu/grupy produktów. Praca w środowisku międzynarodowym w młodym
zespole.
Zakres obowiązków:





Projektowanie i rozwijanie sprzętu do palenia e-papierosów
Analizy rynku i konkurencji
Współpraca z pozostałymi departamentami firmy w językach PL/ENG
Współtworzenie dokumentacji projektowej
Wymagania:











Bardzo szeroki zakres wiedzy dotyczącej kategorii e-papierosów
Znajomość aktualnych trendów, technologii i rozwiązań obecnych w branży
Umiejętność samodzielnego projektowania nowych rozwiązań
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny!
Samodyscyplina i samodzielności w działaniu
Przedsiębiorcze podejście i skuteczne działania pod presją czasu
Umiejętność analitycznego myślenia
Komunikatywność i umiejętności pracy w zespole
Kreatywność i zorientowanie na cel

Dodatkowymi atutami będą:





Doświadczenie w projektowaniu w SolidWorks lub innym środowisku do projektowania
precyzyjnego lub umiejętność projektowania w środowiskach nieprecyzyjnych np. 3ds Max
Udokumentowana wiedza dotycząca elektroniki, fizyki, metalurgii, procesów wytwarzania
Umiejętność pracy z pakietem programów Adobe
Posiadanie własnego portfolio produktów lub konceptów produktów
Firma oferuje:






Konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia
Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
Atrakcyjny pakiet socjalny
Pełną wyzwań, pasjonującą pracę dla lidera europejskiego rynku
WIĘCEJ O NAS: www.esmokingworld.com






Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz portfolio
(opcjonalnie), pod adres: praca@esmokingworld.com z dopiskiem w tytule: product
development manager.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi osobami.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

