دعوت به همکاری
شرکت کاسپین شیر کادوس ،تولید کننده شیر آالت صنعتی حوزه نفت و گاز جهت ردیفهای شغلی زیر استخدام می نماید:
ردیف

عنوان شغل

شرایط احراز

رشته تحصیلی

محل خدمت

جنسیت آقا /خانم

1

مدیر فروش و
بازاریابی

لیسانس  /فوق لیسانس
مدیریت  /صنایع و
مهندسی مکانیک

حداقل  5سال سابقه کار مفید در مدیریت فروش در زمینه تجهیزات صنعتی حوزه نفت و گاز
تسلط به مدیریت فروش از طریق CRM
روحیه مذاکره و شخصیت اجتماعی

تهران

تسلط به مباحث فروش و مارکتینگ
آشنایی کامل با صنعت نفت ،گاز و پترو شیمی و پروژه های مربوطه
جنسیت خانم /آقا

2

حداقل  5سال سابقه کار مرتبط در حوزه صنعت نفت و گاز

کارشناس بازرگانی

لیسانس  /فوق لیسانس

خارجی

مدیریت بازرگانی

کارشناس فروش و

لیسانس  /فوق لیسانس

آشنایی کامل به فروش شیر آالت صنعتی و تجهیزات مکانیکال

بازاریابی

فنی و مهندسی  /بازرگانی

تسلط به مباحث فروش و مارکتینگ

کارشناس طراحی و

لیسانس  /فوق لیسانس

مهندسی

مکانیک

مسول حسابداری

لیسانس /فوق لیسانس

حداقل  5سال سابقه کار مرتبط ترجیحا شرکتهای حوزه نفت وگاز

صنعتی

حسابداری

آشنایی کامل با حسابداری صنعتی وگزارشات مدیریتی

تسلط کامل به زبان انگلیسی

تهران

آشنایی کامل با فرایند ثبت سفارش تا ترخیص ،
سورسینگ و امور گمرکی
جنسیت خانم/آقا
تسلط به بازاریابی حوزه نفت و گاز
سابقه کار حداقل  5سال در حوزه نفت وگاز

3

تهران

روحیه مذاکره و شخصیت اجتماعی
آشنایی به زبان انگلیسی
توانایی انجام ماموریت به تمام نقاط کشور
جنسیت آقا
1

حداقل  5سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای نفت و گاز
آشنایی با نرم افزار AUTOCAD&SOLIDWORKS & CATIA
مسلط به زبان انگلیسی
آشنایی بااستانداردهای  ASME& APIدر زمینه شیرآالت صنعتی

شهرک
صنعتی
شکوهیه قم /
تهران

جنسیت خانم /آقا
2

تهران

ترجیحا آشنا با نرم آفزار همکاران سیستم
حداقل 3سال سابقه کار در زمینه شیرآالت نفت و گاز
مسلط به استانداردهای مربوط به طراحی ،تولید و تست شیرآالت نفت و گاز
3

مهندس فروش

لیسانس/فوق لیسانس
رشته مهندسی مکانیک

آشنا به  Project Specificationدر پروژه های نفت و گاز و توانایی تهیه مدارک مهندسی پروژه
تسلط به نرمافزارهای آفیس ()MS Word & MS Excel
تسلط به نرم افزار اتوکد
آشنا به زبان انگلیسی (توانایی خواندن متون مهندسی و انجام مکاتبات به زبان انگلیسی)
دارای روحیه کار تیمی و توانایی مذاکره باال

-

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل  HR@CVKVALVE.COMارسال نمایند.

-

لطفا در قسمت  Subjectفقط عنوان و ردیف شغلی ذکر شود.

-

فایل رزومه با فرمت  PDFو اسم فایل "نام و نام خانوادگی" باشد.

تهران

