Telefonní asistentka

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 dlouhodobou spolupráci.

CO TĚ U NÁS ČEKÁ?

•
•
•

Tvým hlavním úkolem bude práce s databází, telefonické oslovování firem s cílem sjednávání schůzek.
Ty a obchodník budete tvořit pracovní tým a společně plánovat práci.
Zaškolíme tě do monitorování vozidel a osob ONI system a dozvíš se mnoho zajímavého
o GPS sledování.
Budeš se stále zdokonalovat v komunikačních dovednostech.
Budeš pracovat na hlavní pracovní poměr, a to na ranní směny, nechceme po tobě žádné přesčasy

•
•

CO OD TEBE OČEKÁVÁME?

•

Není důležité, z jaké školy máš vysvědčení, důležité je, že máš příjemné vystupování, umíš se
vyjadřovat, pohotově reagovat, navázat vztah, navrhnout schůzku a dohodnout vše potřebné.
Počítáme s tím, že umíš používat počítač a nebojíš se práce s daty.

•

ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME?

•
•
•

Dáme ti zázemí, prostor a předáme znalosti o GPS sledování vozidel, budeš pracovat v příjemném
týmu, kde vládne dobrá atmosféra, kde se můžeš inspirovat, ale také můžeš inspirovat ostatní.
Budeme Tě motivovat nejen finančně, ale třeba brzkým pátečním ochodem a soutěžemi, stravenky jsou
samozřejmostí.
Po zapracování budeš vždy vědět, co máš dělat, co je potřeba pohlídat, na koho se obrátit pro radu
či pomoc a budeš dosahovat podobných výsledků, jakých dosahují Tvé kolegyně.

INFORMACE O POZICI

Místo výkonu práce:
Plat:

Havířov
základní mzda + bonusová složka, 12 200 - 25 000 Kč

Telefonní asistentka

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
zákazníky,
zodpovídá
Chceteobsluhuje
se stát součástí
NAM
systemdotazy
týmu?a vyřizuje požadavky.
Tato
pozice
je
příležitostí
pro
ty,
kteří
se chtějí
zdokonalit
v komunikaci.
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný
dotazník
(najdete
jej na webu www.nam.cz v sekci
Kariéra) na e-mail kamila.tiszaiova@nam.cz a uveďte, o jakou pracovní pozici máte zájem. Kontaktní
osobou je Kamila Tiszaiová, tel.: 596 477 530. 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 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!

