
 

 

 

 

 

 

 

 

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 a v našich týmech pracuje kolem 
100 zaměstnanců. Všichni se známe a pro práci máme velmi pěkné podmínky. 
Do svého obchodního týmu pro divizi NAM technology hledáme aktivního absolventa SŠ či VŠ technických 
oborů nebo juniora obchodníka. Nabízíme pracovní smlouvu na rok s možností dlouhodobé práce v naší 
společnosti.  
 
Předáme ti technické know-how v oblasti monitorování a naučíme tě jak obchodovat. 
 

 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ  

 V první fázi tě se vším seznámíme. Počítáme se školením jak technickým, tak obchodním v délce cca 

4-8 týdnů podle tvých schopností. Věnovat se ti budou naši zkušení kolegové např. produkt manager, 

tester HW či obchodník 

 Následně budeš pečovat o stávající zákazníky v oblasti monitorovací techniky a prezentovat jim  

GPS tracker TICK, který slouží ke střežení majetku a objektů 

 Nastavovat produkt v terénu, řešit falešné poplachy a další odborné konzultace směrem k zákazníkovi. 

Vytvářet cenové nabídky zákazníkům a realizovat zakázky po administrativní i organizační stránce 

(komunikace napříč celou firmou) 

 Zajištovat zpětnou vazbu od zákazníkům směrem do firmy a následně náš produkt rozvíjet spolu s 

vývojovým týmem a managementem firmy 

 
NAŠE OČEKÁVÁNÍ 

 Zájem o techniku a IT 

 Chuť učit se novým věcem  

 Nadšení pro cestování v rámci ČR a SR (6-8 dní přespání mimo domov – až po zaškolení) 

 Komunikační nadání 

 

VÝHODOU BUDE, POKUD BUDEŠ MÍT  

 Zkušenosti s montáží kamer či zabezpečovacích systémů 

 Elektro či IT vzdělání  

 Zkušenosti s obchodováním jak v terénu či on-line 

 

Chceš se stát součástí NAM system týmu?  
 
 
Pokud ano, zašli 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 přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování výběrových 
řízení. 
 
 

 

 

 

Obchodně technický specialista 
junior/trainee 


