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Baví tě IT a chceš se vzdělávat? Zajímáš se o datové komunikace nebo technologie zabezpečení 

objektů? Umíš lidem poradit a vysvětlit řešení? Pak jsi ten, koho hledáme. 

Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních 

objektů. Jsme výjimeční tím, že vyvíjíme vlastní monitorovací systém – jak HW, tak SW. Pro rozšíření 

našeho týmu hledáme techniky se zájmem o moderní technologie určené pro dohledová a poplachová 

monitorovací centra.  
 

 
 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ? 
 

 

 
• Tvým úkolem bude technická podpora našich zákazníků, kteří provozují monitorovací  centra. 
• Vzdálená kontrola provozu technologií zákazníků na našem dohledovém centru a provádění servisních  
 zásahů. 

• Instalace nových zařízení a revize technologií u zákazníků v ČR. Aby se ti dobře pracovalo, 

poskytneme ti veškeré potřebné vybavení a služební vozidlo.  

• Prostor na studium novinek, testování a přípravu techniky pro servis a instalace. 

• Možnost se trvale vzdělávat. 

• Po nástupu tě důkladně zaškolíme. Délka školení bude záviset na tvých znalostech, běžně je to 
3 až 6 měsíců.   

• Až budeš naše technologie dokonale znát, můžeš začít školit zákazníky na jejich používání. 
 

 

CO OD TEBE OČEKÁVÁME? 
 

 

 

• Neřešíme, jakou máš školu nebo délku praxe, ale co opravdu umíš a zda máš logické uvažování. 

• Znalost ICT technologií je důležitá. 

• Pokud jsi už pracoval s EZS, EPS nebo CCTV systémy, budeš mít výhodu. 
• Řidičský průkaz skup. B je podmínkou, cestování k této práci patří. 
• Dodržování bezpečnostních předpisů a bezúhonnost je vzhledem k povaze práce nutná.  
• Měl bys mít nekonfliktní povahu, ale při práci se zákazníky, vývojáři, obchodníky a dalšími pracovníky 

naší společnosti oceníme tah na branku.  
 

 
CO NABÍZÍME? 

 

 

 
• Dáme ti veškeré zázemí a předáme know-how o našich produktech. 

• Jako zaměstnanec budeš mít notebook, telefon, auto, stravenky a další benefity. 

• Rozšíříš si své znalosti v ICT a v bezpečnostních technologiích. 

• Vylepšíš si svou angličtinu, jejíž výuka probíhá na pracovišti. 

• Tvá odměna bude závislá hlavně na tvých výsledcích a na tom co umíš. 
• Zajímavou a různorodou práci s moderní technikou.
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INFORMACE O POZICI 

Místo pracoviště: 

Typ pracovního poměru: 

Požadované vzdělání: 

Požadované jazyky: 

Benefity: 

Havířov–Prostřední Suchá 

Práce na plný úvazek  

Středoškolské 

Angličtina (základní) 

Sleva na firemní výrobky/služby, auto, notebook, stravenky, vzdělávací 

kurzy a školení, výuku angličtiny na pracovišti, relaxaci ve firemním 

krytém bazénu a další benefity 

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 andrea.vagnerova@nam.cz Kontaktní osobou je Andrea Vágnerová, tel.: +420 596 531 140.

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! 
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