Quadro de vagas oferecidas pela Siemens – unidade Building Technologies

Vagas

Perfil desejado
Formação: Eng.
Elétrica/Eletrônica
Experiência
Consultor de
Mínima: 5 anos na
Desenvolvimento
área de segurança
de Negócios para
área Fire Safety (1) e incêndio
Inglês: fluente

Consultor de
Desenvolvimento
de Negócios (1)

Gerente de
Contratos (3)

Formação: Ensino
Médio completo.
Desejável:
formação Superior
Experiência
Mínima: 3 anos em
vendas de
equipamentos e
serviços/sistemas.
Inglês: Desejável
Formação: Eng.
Elétrico/Eletrônico
Experiência
Mínima: 5 anos de
Gerenciamento de
Projetos.
Inglês: Fluente
Formação: Técnico
em
Elétrica/Eletrônica
ou Superior em
Eng.
Elétrica/Eletrônica
Inglês: Fluente

Como participar do
processo seletivo
Atividades
Planejamento, promoção e
execução vendas, marketing,
planejamento estratégico,
definição de metas da área
alice.watanabe@siemens.com
Fire Safety & Security
Products.

Representar a empresa na
venda
de sistemas de segurança e
detecção de incêndio;
interface técnica com o
cliente, conduzindo os
processos.
Atuação na área de Fire
Safety (detecção e combate
incêndio), sistemas de
segurança eletrônica e
automação predial.

Código da Vaga

SBT BD

alice.watanabe@siemens.com

SBT CDN

alice.watababe@siemens.com

SBT GP

Atuar na área de proteção de
incêndio, automação, CFTV,
como orçamentista/ projetista
em
alice.watanabe@siemens.com
sistemas de detecção/
alarme de incêndio e
combate a gás.

SBT ENGP

Projetistas (1)

Formação: Técnica
Experiência
Mínima: 5 anos
Inglês: Desejável

Atuação na área de
elaboração de projetos Fire
Safety (detecção e combate
por gases e água).

alice.watanabe@siemens.com

SBT FS

Projetistas (1)

Formação:
Técnica
Experiência
Mínima: 5 anos
Inglês: Desejável

Atuação na área de
elaboração de projetos, de
controle de acesso (CFTV).

alice.watanabe@siemens.com

SBT SES

Engenheiro de
Propostas (2)

Formação: Técnico
em
Elétrica/Eletrônica
Experiência
Técnico de Vendas Mínima: 3 anos em
sistemas integrados Atuação na área de vendas
(1)
de segurança,
técnicas
detecção, alarme e
combate a incêndio
e automação
predial.
Inglês: Desejável
Formação:
Cursando nível
técnico (SENAI ou
escola técnica).
Estagiários (2)
Nível Técnico

Experiência: que
iniciado na área de
projetos.
Inglês: Desejável

Atuação na área de projetos

alice.watanabe@siemens.com

SBT TV

alice.watanabe@siemens.com.

SBT EST

