
 

 
 

 

ACO to globalny lider w branży odwodnień. Od wielu lat dostarczamy wysokiej jakości produkty i usługi naszym klientom na całym świecie. ACO należy do czołówki krajowych 
producentów systemów zarządzania wodami deszczowymi – odwodnień, separatorów, wpustów, skrzynek rozsączających, regulatorów przepływu.   
 
Jeśli działasz odważnie i kreatywnie, masz umysł otwarty na świat, potrafisz przyjąć inną perspektywę od własnej, bierzesz odpowiedzialność za swoje wybory i decyzje, a 
jednocześnie potrafisz słuchać innych z empatią i zrozumieniem – dołącz do nas.  Obecnie poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH 

Miejsce pracy: Legionowo (okolice Warszawy) 

 
NASZE OCZEKIWANIA:   
 wykształcenie wyższe o profilu technicznym 
 min. 2 letnie doświadczenie w obszarze inżynieryjno-technicznym w środowisku współpracy i obsługi  klienta 
 doświadczenie w pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej 

 zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego  (B2/C1) 

 bardzo dobra znajomość programów mi.n. AutoCAD, BIM (Revit), MS Office 
 doskonała organizacja pracy 
 odpowiedzialność i zaangażowanie 
 dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań 
 ciekawość i inicjatywa w działaniu 

 wysoka kultura osobista 
 łatwość w nawiązywaniu i budowaniu relacji 

 

KLUCZOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZADANIA: 
 bieżące koordynowanie obsługiwanych projektów technicznych   

 opracowywanie specyfikacji produktowej, rysunków technicznych do zapytań Klienta 

 udzielanie informacji technicznych dotyczących produktów oferowanych przez ACO w tym analizowanie dokumentacji i wymagań technicznych związanych z procedurą 

przygotowania oferty, prawidłowy dobór produktów,  sporządzanie kalkulacji kosztowych, przygotowywanie specyfikacji zlecających produkcję wyrobów niestandardowych, 

weryfikacja ofert pod względem technicznym  

 prowadzenie szkoleń technicznych 

 udział w przygotowaniu materiałów do katalogów i cenników 

 wprowadzanie nowych pracowników i regularne szkolenie z wiedzy produktowo-technicznej  

 opiniowanie reklamacji dotyczących jakości lub użyteczności dostarczanych towarów 

 bieżące monitorowanie rynku i gromadzenie wiedzy na temat rozwiązań technicznych 

 

OFERUJEMY: 
 umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin 

 wsparcie w doskonaleniu umiejętności i kompetencji w międzynarodowej rodzinnej organizacji z pasją  

 samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań 

 życzliwe i przyjazne środowisko pracy  

 wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i umiejętności  

 atrakcyjny pakiet dodatkowych świadczeń: m.in. prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe i inne 

 

 
 
Jeżeli chcesz do nas dołączyć prosimy o przesłanie CV na adres: hr@aco.pl  
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.  

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez administratora danych osobowych ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.  z siedzibą w Legionowie zgodnie z RODO”.  
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