


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ  

Компанія Linde Material Handling розробляє
високопродуктивні рішення з урахуванням
індивідуальних вимог клієнтів. Дані рішення
допомагають нашим клієнтам отримати
значні конкурентні переваги. Наша компанія є
одним з провідних світових виробників
навантажувачів і складської техніки і більше
50 років встановлює стандарти якості в сфері
виробництва вантажної техніки, систем
управління парком техніки, систем допомоги
оператору і надання послуг з обслуговування
техніки.



Компанія Linde Material Handling є одним з провідних світових виробників навантажувачів і
складської техніки. У Європі компанія представлена   брендами Linde і Fenwick (Франція) і
займає провідне становище на ринку. З 2006 р компанія входить до групи KION. Група KION
займає друге місце в світі з виробництва підйомно-транспортної техніки і є одним з провідних
постачальників рішень по автоматизації інтралогістики.

Linde має свої філії більш ніж в 100 країнах світу. Міжнародна мережа компанії включає в
себе виробничі та складальні заводи в Німеччині, Франції, Чехії, США та Китаї, а також понад
700 точок продажів і обслуговування.
Для своїх клієнтів Linde розробляє високопродуктивні рішення в області
внутрішньовиробничої логістики. Вони засновані на застосуванні електро- і дизельних
навантажувачів, складського устаткування, програмного забезпечення для управління
парком техніки, рішень для автоматизації процесів, систем допомоги оператору, різних
варіантів фінансування, а також обслуговування навантажувачів і навчання операторів.

Компанія Linde MH пропонує унікальний вибір підйомно-транспортної техніки. Модельний ряд
Linde представляють близько 80 серій техніки, в кожній з яких присутня до 20 варіантів
виконання моделей, і близько 9000 позицій додаткового обладнання. На базі цієї модульної
системи Linde виробляє машини, які повністю відповідають вимогам, що пред’являються при
транспортуванні, обробці, комплектації і штабелировании вантажів.

ТОВ "ЛІНДЕ МАТІРІАЛ ХЕНДЛІНГ УКРАЇНА" 



Вища, техн�чна осв�та,
Досв�д роботи в продажах техн�чних р�шень , �ндустр�ального
обладнання чи спец�ал�зованої техн�ки (сегмент В2В), досв�д
приймання участ� у тендерах та перемовинах, знання техн�к
продаж�в.
Знання англ�йської мови достатнє для розум�ння прайс�в та
техн�чної �нформац�ї,
Знання MS Office, вм�ння готувати презентац�ї, розрахунки,
зв�ти,
Комун�кативн� навички (сп�лкування презентац�ї, д�лове
листування).

Продаж� вантажоп�дйомного обладнання на територ�ї України
(пошук кл�єнт�в, п�дготовка комерц�йних пропозиц�й, участь у
тендерах, переговори, укладання договор�в, п�сляпродажна
п�дтримка), виконання плану продаж�в.

             Відкрита вакансія на позицію   "Менеджер з продажу" 

КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ



Вища техн�чна осв�та або студент останнього року навчання
(техн�чна спец�альн�сть),
1+ р�к роботи в техн�чному напрямку
Розум�ння техн�чної документац�ї, креслень, розрахунк�в,
Вм�ння готувати презентац�ї, таблиц�, граф�ки, зв�ти, тощо,
Грамотна усна � письмова мова, навички д�лового листування
(укр., рос., англ.),
Вм�ння сп�лкуватись (по телефону та безпосередньо).

КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

Розрахунки, обгрунтування, п�дготовка презентац�й,
Пошук, зб�р �нформац�ї та її структуризац�я,
Обробка заявок на поставку товару, п�дготовка комерц�йних
пропозиц�й та �ншої документац�ї для в�дд�лу продажу,
Сп�лкування з кл�єнтами,
Виконання доручень кер�вника в�дд�лу.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Відкрита вакансія на позицію   "Асистент відділу продажу" 



КЛЮЧОВІ НАВИЧКИ ТА ДОСВІД

П�дтримка працездатност� парку техн�ки;
Забезпечення проведення ремонту;
Д�агностика техн�ки до та п�сля оренди;
Ведення обл�ку напрацювання, заявок та �стор�ї ремонт�в
автонавантажувач�в;
Ведення зв�тност� по результату роботи;
Проведення ТО � ремонту автонавантажувач�в на склад�.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ

Відкрита вакансія на позицію   "Слюсар-механік" 

Техн�чна осв�та, техн�чна грамотн�сть,
Досв�д ремонту транспортних засоб�в,
Знання MS Office, 1С - бажано, але не обов'язково (навчимо),
Наявн�сть вод�йського посв�дчення.



Роботу в �ноземн�й компан�ї з �новац�йним
продуктом
Оф�ц�йне працевлаштування, дотримання ус�х
соц�альних гарант�й в�дпов�дно до
законодавства України про працю
Конкурентну зароб�тну плату (оклад, бонуси та
р�чн� прем�ї)
Медичне страхування та страхування життя
Навчання та розвиток, можлив�сть кар'єрного
зростання
Компенсац�ю за моб�льний зв'язок (для вс�х
позиц�й)
Компенсац�ю за транспорт (для посади
менеджера з продажу)
Курси англ�йської мови
Дн� здоров'я

Компанія пропонує: 



 
Наша адреса та контакти

 
Офіс знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. М. Василенка, буд. 7
 

тел. + 38 044 500 89 72 
моб. + 38 067 542 89 52

 
E-mail: info@linde-mh.com.ua

HR- nataliia.pediash@linde-mh.com.ua
 

Follow us on 
LinkedIn | https://www.linkedin.com/company/lindemhua 

YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCRgsmMb8OAGOTKGjuGg_O3g
Facebook | https://www.facebook.com/LindeMHUA/

Instagram| https://www.instagram.com/linde_mh_ua/
www.linde-mh.com.ua
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