Máte chuť:




Přijít v pravý čas na pravé místo a stát se dlouhodobým týmovým hráčem
Upustit uzdu svému nápaditému myšlení
Rozšířit síť spokojených zákazníků

Hledáme Vás, pokud:






Máte SŠ vzdělání s maturitou
Máte odhodlání vzít telefon do ruky a sebevědomě zaujmout klienta
Máte příjemný hlasový projev a perfektní výslovnost
Reagujete s klidem a rozvahou i v obtížných situacích
Loajalita je vám vlastní

S námi očekávejte:








Zaškolení v sídle společnosti
Přístup k moderním technologiím
Práci na hlavní pracovní poměr
Zapojení do programu zaměstnaneckých výhod
Zázemí stabilní české společnosti
Vstřícný pracovní kolektiv
Ranní směny

Náplň práce:




Aktivní telefonická komunikace při sjednávání schůzek
Evidence dat v informačním systému
Zdokonalování produktových, komunikačních a obchodních dovedností

Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Mzda:

Havířov – Prostřední Suchá
Práce na plný úvazek
15.000 Kč – 18.000 Kč (průměrný plat)

Pozice je vhodná i pro OZP, s dojížděním do firmy.

Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis spolu s vyplněným dotazníkem (najdete jej na webu www.nam.cz v
sekci Kariéra) na e-mail prace@nam.cz a uveďte, o jakou pracovní pozici máte zájem. Kontaktní
osobou je Irena Vavrečková, tel.: 596 531 140. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si
na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Ve Vaší žádosti uveďte
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání
výběrového řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených
byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně
informován.
Těšíme se na setkání s vámi!

KONTAKTNÍ INFORMACE
NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: +420 596 531 140
GSM.: +420 603 479 095
Email: info@nam.cz
www.nam.cz

