
СТУДЕНТАМ І ВИПУСКНИКАМ УНІВЕРСИТЕТУ! 

 

     Компанія «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» пропонує вашій увазі інформацію про наявність вакантних 

місць для студентів та випускників університету наступних спеціальностей:  

1. «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,  

2. «Автомобільний транспорт»,  

3. «Транспортні технології».  

Перелік наших вакансій: 

1. Опис вакансії складальник електрощитового обладнання:  

Компанія «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» виробляє електрощитове обладнання з 2015 року в сучасних 

цехах з усією необхідною інфраструктурою відповідно до європейських стандартів. У зв'язку з 

розширенням штату запрошуємо на постійну роботу електромонтажників-складальників 

електрощитового обладнання.  

Вимоги:  

• знання однолінійних, принципових і електромонтажних схем;  

• вміння читати конструкторські креслення;  

• володіння ручним і електроінструментом.  

Обов'язки:  

• якісне виконання складання електрощитового обладнання.  

Умови роботи:  

• з\п 15 000 грн .; 

 • доставка по правому і лівому березі корпоративним транспортом;  

• графік роботи: п'ятиденка з 8:00 до 17:00;  

• з/п виплачується своєчасно двічі на місяць.  

Більше про компанію: https://eds-ltd.com.ua/  

Сторінка в fb: https://www.facebook.com/edsltd.com.ua  

 

2. Опис вакансії інженер з розрахунків: 

 Компанія «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» - лідер з виробництва електрощитового обладнання. Запрошуємо 

на роботу інженера, менеджера з розрахунків комерційного відділу.  

Вимоги:  

https://www.facebook.com/edsltd.com.ua


• вища електротехнічна освіта;  

• навички роботи в програмах Excel, 1: С, конфігураторах типу Eaton, ETI буде перевагою; 

 • скрупульозність, уважність, комунікабельність. 

 Умови роботи:  

• з\п 12 000 грн. + премія;  

• доставка по правому і лівому березі корпоративним транспортом;  

• графік роботи: п'ятиденка, з 8:00 до 17:00;  

• з/п виплачується своєчасно і в повному обсязі.  

Обов'язки:  

• підготовка комерційних пропозицій;  

• розробка типових специфікацій;  

• робота з прайсами. 

 Більше про компанію: https://eds-ltd.com.ua/ 

 Сторінка в fb: https://www.facebook.com/edsltd.com.ua  

 

  3. Опис вакансії менеджер з продажу електощітового обладнання  

ТОВ «ЕДС-ІНЖИНІРИНГ» - інноваційна компанія, яка сприяє переходу до поновлюваних джерел 

енергії. 

 З 2015 року ми виробляємо електрощитове обладнання під власною торговою маркою відповідно 

до європейських стандартів. У зв'язку з розширенням відділу продажів відкрита вакансія 

менеджер з продажу.  

Нам потрібен:  

• бізнес-партнер, здатний впливати на свій результат, з мотивацією на високий рівень доходу;  

• з активною життєвою позицією і переконливою комунікацією;  

• наявність вищої технічної або електротехнічного освіти;  

• досвід роботи в сфері В2В буде перевагою;  

• наявність особистого автомобіля бажано.  

Вам належить: 

 • дзвонити, призначати зустрічі, продавати;  

• 60% робочого часу проводити на зустрічах з клієнтами, укладати угоди, виконувати щомісячний 

план продажів; 
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 • представляти компанію-виробника з високою репутацією на ринку. 

 Що є у нас: 

 • високотехнологічна компанія з відомим брендом;  

• ми багато інвестуємо в розвиток наших співробітників: книги, лекції, тренінги - підтримуємо 

будь-який освітній формат; 

 • стабільна і гідна заробітна плата: ставка 15 000 грн. +% від продажів;  

• супровід угод досвідченими юристами;  

• доставка по правому і лівому березі корпоративним транспортом. 

 Більше про компанію: https://eds-ltd.com.ua/  

Сторінка в fb: https://www.facebook.com/edsltd.com.ua  

 

4. Опис вакансії менеджер з продажу транспортних послуг 

 Компанії «ЕРС-ІНЖИНІРИНГ» до відділу транспортної логістики потрібен менеджер з продажу. 

Розглядаємо амбітних і цілеспрямованих кандидатів, які хочуть отримати досвід та професійний 

розвиток в сфері продажів і транспортної логістики.  

Що для нас важливо: 

 • ваші амбіції і бажання працювати на результат; 

 • володіння навичками переговорів буде перевагою; 

 • знання правил і умов експлуатації транспорту і спец. техніки бажано; 

 • вміння грамотно організувати свою діяльність;  

• комунікабельність, активність, вміння добиватися поставлених цілей. 

 Що буде входити в обов'язки:  

• розвиток діючих і залучення нових замовників; 

 • складання комерційних пропозицій;  

• контроль і супровід виконання замовлень.  

Що ми пропонуємо: 

 • навчання на старті, підтримка керівника відділу і колег в подальшому;  

• з\п 15 000- 20 000 грн .; 

 • власний парк машин і спец. техніки;  

• доставка на роботу по правому і лівому березі корпоративним транспортом. 

https://www.facebook.com/edsltd.com.ua


 Більше про компанію: https://eds-ltd.com.ua/ 

 Сторінка в fb: https://www.facebook.com/edsltd.com.ua 

 

 З усіх питань звертатися:  

Соколенко Альона , тел.: (097) 268-71-81 , (095)732-70-97 

 менеджер по персоналу ЕДС-ІНЖИНІРИНГ 
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