Airtècnics, empresa fundada el 1986 i des de 1993 plenament integrada en el Grup Rosenberg, és una
organització dedicada al disseny, fabricació i distribució d'equips i components de ventilació i tractament
d'aire amb plantes de fabricació, filials i distribuïdors en més de 50 països.

fabriquem cortines d'aire, unitats de tractament d'aire, caixes de ventilació, filtres d'aire, ventiladors axials i
centrífugs així com altres equips especials i OEM.
A més de la nostra producció, Airtècnics distribueix una àmplia gamma de productes HVAC, majoritàriament
produïts per companyies del nostre grup Rosenberg, oferint productes seleccionats seguint exclusivament criteris
d'alta qualitat.
necesita incorporar

ENGINYER TÈCNIC – COMERCIAL D’OFICINA
PRESCRIPTOR EQUIPS DE VENTILACIÓ

Responsabilitzar-se de plantejar, a través de la gama de productes de ventilació que fabrica i comercialitza
l’empresa, solucions eficients als projectes de climatització i d’estalvi d’energia mitjançant l’utilització de cortines
d’aire i altres equips de ventilació i tractament d’aire per aconseguir millorar la imatge de marca i la posició de la
firma en el mercat.

Depenent del Director Comercial es responsabilitzarà d’/de:
Atendre, Mantenir, desenvolupar i potenciar la cartera de clients-prescriptors -enginyeries, arquitectures,
constructores, promotores, propietats i clients OEM
Elaborar projectes i pressupostos tècnics cercant les millors sol.lucions tècniques als diferents projectes
d’instal.lacions de clients.
Portar a terme el seguiment dels projectes assolits fins a l’adjudicació de la comanda
Eventualment proporcionar assistència tècnica en les posades en marxa.
Proporcionar suport tècnic als clients, bàsicament, consultors, constructors de maquinaria, instal.ladors i
distribuidors.




Formació d'Enginyeria Tècnica Industrial - Especialitat: Mecànica, Electrònica, Electricitat. Climatització
Es valorarà haver treballat en departament tècnic realitzant estudis d’instal.lacions de ventilació i de
climatització, , mecànica de fluids i/o altre relacionats
 Informàtica: Coneixements de la suite ofimàtica Microsoft Office, especialment Excel. Agilitat amb les eines
informàtiques en general. Es valoraran coneixements d’ eines dibuix 3D.
 Es en compte un nivell d’anglès: B1 – Intermig.
 Entre les seves característiques cal que en destaquin una excel.lent estructura cognitiva (Observació.
Identificació de les variables, Comparació, Jerarquització,... i Activitat Cognoscitiva que facilitin la
Polivalència Funcional. En l’àmbit de la forma de ser cal que en destaquin la qualitat humana, la

Responsabilitat, l’Esforç, la Capacitat per a treballar en equip, l’Habilitat Social i l’Orientació al client, al
Producte i l’Aportació de valor afegit en tot moment.




Contracte laboral a Jornada Completa en la modalitat indefinit, després d’un període de proba.
Remuneració orientatiu (incloent incentius i comissions), en SBA entre 24.000 i 35.000 €’s

