Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních
objektů. Naprosto výjimeční jsme ve vlastním vývoji kompletního systému, tedy jak HW, tak i SW na
všech úrovních. Příležitostí v oblasti GPS monitoringu máme více, než dokážeme stihnout, a proto hledáme na tuto pozici více lidí.

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

•
•
•
•
•
•

Tvým hlavním úkolem bude samotný prodej, který se skládá z několika fází prověřených praxí
Na vyhledávání kontaktů nebudeš sám, ale většinu ti zajistí naše vlastní call centrum a přímo
ti domluví schůzky. K dispozici časem dostaneš i kompletní firemní databázi
Zákazník u nás nekupuje zajíce v pytli, ale každý by si měl systém nezávazně vyzkoušet.
A tady je prostor právě pro tebe, abys správně našel zákazníkovu potřebu a ukázal mu v praxi
užitky a úspory
Jezdit na schůzky budeš autem út–čt po celém kraji. Plánovat budeš pomocí ERP systému K2
Pracovní smlouva je na dobu určitou na 1 rok s následným prodloužením. Pokud máš zájem,
tak můžeme spolupracovat i na ŽL
Začneme intenzivním měsíčním záškolením, kde ti kromě potřebných znalostí zajistíme
i zázemí u nás

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•
•
•
•
•

Nasloucháš zákazníkovi a obchody uzavíráš s výsledkem win-win?
Jsi technicko-logický typ? Dokážeš definovat skutečnou potřebu zákazníka?
Jsi pozitivní a jednáš vždy férově?
Máš čistý RT?
Žiješ v krajích Vysočina, Jihočeský, Plzeňský, Středočeský, Pardubický nebo v Praze?

ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME?

•
•
•
•

Dáme ti zázemí, prostor a aktivní podporu pro získání nových spokojených zákazníků
Jako zaměstnanec budeš mít vůz, notebook, telefon a stravenky
Tvá odměna bude závislá jen na tvých vlastních výsledcích bez stropu
Pokud bys raději spolupracoval formou ŽL, tak budeš fakturovat přímo provize z prodeje

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitoring a střežení objektů.
Hledáme Konzultanta/ku zákaznické péče ONISYSTEM - GPS sledování a střežení vozidel pro jednoduché zpracování knihy jízd, pohybu a zabezpečení vozidel. Centrum zákaznické péče nepřetržitě
INFORMACE
O POZICI
obsluhuje
zákazníky, zodpovídá dotazy a vyřizuje požadavky.
Tato pozice je příležitostí pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci.
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Požadované vzdělání:
Požadované jazyky:
Benefity:

Praha, Jihočeský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj,
Vysočina
Práce na plný úvazek
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Angličtina (mírně pokročilá)
Auto i pro soukromé účely, provize z prodeje, mobilní telefon, sleva na
firemní výrobky/služby, notebook, stravenky/příspěvek na stravování,
vzdělávací kurzy, školení, práce z domova

Chceš se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašli svůj životopis a vyplněný dotazník (najdeš jej na webu www.nam.cz v sekci Kariéra)
na e-mail martin.baier@nam.cz. Kontaktní osobou je Martin Baier, tel.: +420 601 224 244. Oceníme,
pokud přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Ve své žádosti uveď
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 společné setkání!

