
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
  

  

 
 

  

Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních 
objektů. Naprosto výjimeční jsme ve vlastním vývoji kompletního systému.
Stále rozšiřujeme náš tým obchodníků a potřebujeme k nim parťáky pro sjednávání schůzek na dlouho-
dobou spolupráci.

 

 
  

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  

 
  
 
 

• SŠ vzdělání - pozice je vhodná i pro absolventy 
• Komunikační a organizační schopnosti
• Dobrá znalost PC, MS Office a práce s internetem
• Ochota rychle se učit novým věcem
• Schopnost pohotově reagovat
• Samostatnost, zodpovědnost, odolnost vůči stresovým situacím
• Výhodou bude znalost anglického jazyka slovem i písmem

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI BYSTE MĚLI MÍT?
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CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

Budete obsluhovat software (ONI system), který využívají naši stávající zákazníci pro jednoduché 
zpracování knihy jízd, přehledu o pohybu služebních vozidel apod. Zákazníci se na nás obracejí 
např. s těmito dotazy: "chci změnit nastavení fakturace služeb", "potřebuji přidat funkčnost 
jednotky pro stavební stroje" apod.

Praxí u nás zlepšíte své komunikační dovednosti, práci v MS office, naučíte se pracovat s naší 
webovou aplikací - tím získáte technické know-how a ukážeme vám, jak se pečuje o stávající 
zákazníky.

Budete pracovat v nepřetržitém 2-směnném režimu (12-ti hodinové směny), 
provoz: 24/7 tj. práce i o víkendech a svátcích. Ranní směna: 6,00-18,00, noční směna: 18,00-6,00.

Rozpis směn víte na rok dopředu, takže si můžete plánovat své osobní aktivity.

Model směn: 2 dny ranní, 2 dny volno, 2 dny noční.
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• Zázemí stabilní české společnosti
• Práci na hlavní pracovní poměr
• Během zkušební doby vás detailně zaškolíme, vše v sídle společnosti (zaučení probíhá na ranní směny)
• Přístup k moderním technologiím
• Příplatky za práci v noci, ve svátek, hrazená případná práce přesčas
• Zapojení do programu zaměstnaneckých výhod – stravenky, zvýhodněný tarif mobilního operátora,
 zabezpečení vozidla, domu či bytu, možnost využití firemního bazénu
• Příjemný pracovní kolektiv

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
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Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.onisystem.cz v sekci 
Kariéra) na e-mail martin.matykiewicz@nam.cz a uveďte, o jakou pracovní pozici máte zájem. 
Kontaktní osobou je Martin Matykiewicz, tel.: 553 036 791. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální 
fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení. 

Ve své 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 výběrové-
ho 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 informo-
ván. 

Těšíme se na setkání s Vámi!
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