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eMaint Contrata Paul Marino como Especialista em Implantação de
Software
A empresa dá foco na expansão de treinamentos para sua base global de usuários
com ênfase nos Serviços de “Hotelaria”
Abril 5, 2012 (Marlton, NJ) – eMaint Enterprises, LLC, líder mundial em sistemas de
gestão de manutenção on-demand desde 1986, anunciou hoje que contratou Paul Marino
como Especialista em Implantação de Software. Em sua nova posição, ele irá realizar
treinamentos on-site e implantar serviços para uma base de mais de 14.000 usuários no
mundo.
“Paul é uma contratação importante para o grupo de serviços profissionais com seu largo
conhecimento em treinamento, implantação de software, eLearning e a indústria de
hotelaria ,” diz Brian Samelson, CEO e Presidente da eMaint. “Nossos clientes são nossa
prioridade absoluta em todas situações. Estamos sempre liberando novas tecnologias e
upgrades, incluindo acesso móvel. Paul é a pessoa certa para assegurar que nossos clientes
estão capacitados a utilizar nossas soluções em sua plenitude.”
O Sr. Marino tem um conjunto de habilidades extenso em treinamento, implementação,
suporte e análise de software. Ele já realizou treinamentos e implementação de software em
cinco continentes e viveu no México como Analista Internacional de Negócios. Ele também
possui larga experiência em Hotelaria com foco especial em Gerenciamento de Ordem
de Serviço, é certificado como Instrutor de Manuseio de Materiais e Equipamento e está
buscando ativamente certificação como Green Belt, Seis Sigma.
Antes de se juntar à eMaint, Sr. Marino era Especialista Senior de Treinamento da Tech
Data, onde foi responsável pelo treinamento dos novos contratados, contratação de
novos talentos e cursos de reciclagem, e certificação e re-certificação do Equipamento de
Manuseio de Material.
Anteriormente Sr. Marino trabalhou por 8 anos na PAR Springer-Miller Systems, Inc. (PSMS)
mais recentemente como Serviços ao Cliente e Analista de Negócios. Na PSMS ele ocupou
diferentes posições desde Gerente de Certificação a Analista de Negócios Internacionais.
“É muito animador ser parte de uma empresa de soluções em CMMS inovadora e em
crescimento,” diz Sr. Marino. “Eu pude perceber de imediato, na indústria de hotelaria, como
é crítico poder gerenciar e acompanhar manutenção e serviços de forma que o hóspede
tenha a melhor estada possível. Os produtos da eMaint são os melhores que eu ví para esta
indústria, e estou animado em poder ajudar nossos clientes e outros em como a tecnologia
de nossa empresa poderá contribuir para melhorar seus resultados.”

Sr. Marino graduou-se em Administração de Empresas na Universidade de Temple.
-moreSobre a eMaint Enterprises, LLC
eMaint, empresa líder em soluções de CMMS on-demand, vem oferecendo software de gestão
de manutenção desde 1986 e foi das primeiras empresas a disponibilizar uma solução via web
no modelo SaaS (Software com um Serviço) para uma implantação rápida e de baixo custo
de propriedade. A base de clientes da eMaint consiste de mais de 14.000 usuários ao redor
do mundo em 950 sites de pequenas e médias organizações, até corporações da Fortune 500
incluindo fábricas, prestadores de serviços, operadores de frotas, empresas de energia e utilidades,
empresas de saúde, universidades, prefeituras e gestores de propriedades e facilidades. Para
maiores informações sobre os produtos e serviços da eMaint visite nossos sites em Inglês em
www.emaint.com , site no Reino Unido em www.emaint.co.uk , em Espanhol www.emaint.com/
index-esp , em Português em http://br.emaint.com/index.php
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