FLIGHTSCOPE
Projektujemy w Gliwicach - wdrażamy na największych turniejach świata.
Weź udział w realizacji pierwszego i jedynego na świecie, globalnego projektu wsparcia technicznego
IT dla pierwszoligowych turniejów golfowych serii European Tour!
FlightScope Tennis tworzy i rozwija zaawansowane systemy wsparcia wydarzeń sportowych.
Korzystają z nich organizatorzy najbardziej prestiżowych turniejów świata. Nasze aplikacje dostępne
są na wszystkich popularnych platformach. Używają ich tenisiści i golfiści, trenerzy i kibice, podczas
największych turniejów, na całym świecie.
JEŚLI:
- jesteś otwarty na wyjazdy na turnieje golfowe, rozgrywane na całym świecie;
- posiadasz przynajmniej średnie wykształcenie techniczne elektroniczne;
- swobodnie komunikujesz się w języku angielskim;
- instalacja i obsługa sieci komputerowych nie jest Ci obca;
- masz prawo jazdy kat. B;
- praca w soboty, niedziele czy święta, w różnych warunkach atmosferycznych nie jest dla Ciebie
problemem...
...DOŁĄCZ DO NAS!
Odwiedź fantastyczne miejsca i weź udział w największych wydarzeniach sportowych! Twoją rolą
będzie:
- przygotowanie, obsługa techniczna i informatyczna turniejów golfowych i innych imprez sportowych
w kraju i za granicą;
- praca z wykorzystaniem autorskich rozwiązań IT Flightscope, podczas zawodów golfowych,
dedykowanych gromadzeniu danych w trakcie zawodów;
- montaż i demontaż urządzeń technicznych, niezbędnych do rozegrania turniejów;
- obsługa pozostałych aplikacji autorskich Flightscope;
- wsparcie techniczne turniejów golfowych;
- współpraca z pozostałymi realizatorami turnieju w celu prawidłowego przebiegu wydarzenia;
- komunikacja w języku angielskim z innymi osobami i podmiotami obecnymi na terenie zawodów;
- bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, umożliwiające realizację zadań podczas turnieju;
OFERUJEMY:
- możliwość zobaczenia i współorganizacji "od kuchni" największych turniejów golfowych na świecie;
- możliwość wykorzystywania języka angielskiego na co dzień;
- bardzo duże możliwości zdobycia nowego doświadczenia poprzez pracę w międzynarodowym
środowisku;
- umowę o pracę lub zatrudnienie w oparciu o B2B, w zależności od preferencji kandydata;
- atrakcyjny pakiet premiowy.
Zmieniaj European Tour razem z FlightScope!
Czekamy na Twoje CV!
milena.osiurak@flightscope.pl / +48 609 886 223
karolina.ponge@flightscope.pl / +48 609 887 332

