Telefonní asistent/ka – ranní směny,
možnost zkráceného úvazku
a práce z domu

Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních
objektů. Naprosto výjimeční jsme ve vlastním vývoji kompletního systému. Pro svůj tým obchodníků jak
v ČR tak na Slovensku hledáme asistenty pro sjednávání schůzek. Práce je vhodná i pro absolventy.

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?

•
•
•
•

telefonické oslovování firem s cílem sjednávání schůzek pro svěřeného obchodníka
práce s databází klientů
detailní zaškolení do problematiky monitorování vozidel ONI system
ukážeme vám, jak efektivně pracovat s klienty po telefonu – po zapracování budete vždy vědět,
co máte dělat, co je potřeba hlídat, na koho se obrátit pro radu či pomoc, a budete dosahovat
podobných výsledků jako vaši již zkušení kolegové

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?

•
•
•
•

příjemné vystupování
schopnost pohotově reagovat po telefonu a vyjadřovat se srozumitelně (schopnost navázat vztah
s klientem, navrhnout schůzku a dohodnout vše potřebné)
znalost práce na PC + práce s daty
psychickou odolnost nutnou pro práci s klienty po telefonu

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?

•
•
•
•
•
•

práci jen na ranní směny bez přesčasů
25 dní dovolené + 2 dny sick days
příspěvek na stravování
možnost výuky angličtiny na pracovišti
relaxaci ve firemním bazénu
výhodné služby mobilního operátora

Chcete 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.
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!

