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Descripció de l’empresa
INTECH3D és la consultoria d’impressió en 3D líder al territori. Acompanyem i guiem
l’empresa en el seu procés de digitalització i l’assessorem en l’elecció de les millors solucions
tecnològiques en maquinari, programari i materials per a impressió en 3D. També preparem els
empleats i les instal·lacions dels nostres clients per garantir que el procés de migració sigui satisfactori. La nostra missió és assessorar la indústria pel que fa a la implantació de la tecnologia
de fabricació additiva.
Perfils professionals sol·licitats
Perfil professional amb altes competències comunicatives, altes habilitats socials i lingüístiques i habilitats relacionades amb la prestació de serveis. Preferiblement, el perfil seria de graduats en Administració i Direcció d’Empreses. Es requereixen altes competències en full de càlcul
i un nivell d’anglès alt.
Què ofereix als joves titulats
La persona seleccionada desenvoluparà una doble funció al departament comercial: a més del
suport en les funcions relacionades amb l’atenció al públic, col·laborarà amb la gestió de projectes d’implantació de la tecnologia d’impressió en 3D (producció additiva) i assumirà les responsabilitats següents:
•
Treballarà activament amb els equips comercials i de tecnologia 3D per construir solucions noves en els camps de la impressió en 3D per als clients.
•
Promourà la millora contínua de les implantacions amb impressores en 3D als clients.
•
Monitoritzarà i administrarà instruments d’anàlisi, informes i eines clau de reporting.
•
Gestionarà activament una cartera comercial de clients, i en farà tasques de seguiment.
Procés de selecció
Preselecció de candidats. En aquesta fase se seleccionen els possibles candidats. Aquesta preselecció es fa a partir del currículum de la carta de presentació.
Fase de selecció. L’empresa avalua els candidats que han superat les fases anteriors i pot convocar-los per realitzar noves entrevistes o proves:
1. Entrevista personal in situ.
2. Prova de competències bàsiques en habilitat, comunicació, estratègies i càlcul financer.

