
 

 

 

 

 

 

 

 

NAM system, a.s. je předním českým výrobcem a dodavatelem technologií pro monitorování a střežení 

stacionárních i mobilních objektů. Jsme společnost s více než 30letou historií. V naší divizi ONI system 

dodáváme na trh zařízení pro sledování aut, dětí, psů či kontejnerů. Vyrábíme také jednotky pro monitorování 

závodů (např. rally, závody lodí, cyklistické a běžecké závody). 

Právě pro tuto divizi (www.onisystem.cz) hledáme posilu na pozici konzultant/ka zákaznické péče. Termín 

nástupu od července 2022 nebo dle možností uchazeče. 

 

 

CO VÁS U NÁS ČEKÁ  

 Obsluha našeho firemního software (ONISYSTEM), který využívají stávající zákazníci pro 

jednoduché zpracování knihy jízd, přehledu o pohybu služebních vozidel apod. Řešení nastavení 

služeb (např. nastavení fakturace služeb, funkce jednotky apod) 

 Pracovní doba v nepřetržitém režimu 12hodinové 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. 

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI OD VÁS OČEKÁVÁME 

 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 

 Samostatnost, zodpovědnost, schopnost pohotově reagovat a odolnost vůči stresovým situacím 

 Výhodou bude znalost anglického jazyka slovem i písmem 

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT  

 Zázemí stabilní české společnosti a příjemné pracovní prostředí a kolektiv 

 Během zkušební doby vás detailně zaškolíme, vše v sídle společnosti (zaučení probíhá na ranní 

směny - 8 hodin) 

 Přístup k moderním technologiím, naučíte se pracovat s naší webovou aplikací – tím získáte technické 

know-how 

 Zlepšení komunikačních dovedností, práce v MS office 

 Práci na hlavní pracovní poměr. Příplatky za práci v noci, ve svátek, hrazená případná práce přesčas 

 Zapojení do programu zaměstnaneckých výhod – stravenkový paušál, možnost výuky angličtiny, 

zvýhodněný tarif mobilního operátora, zabezpečení vozidla, domu či bytu, možnost využití firemního 

bazénu 

Chceš se stát součástí NAM system týmu?  
 
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.nam.cz v sekci Kariéra) na 
e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora Bialonczyk, tel.: +420 732 547 397. 
Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových 
řízení. 
 
 

 

 

Konzultant/ka 
zákaznické péče 

https://www.onisystem.cz/

