
 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

V naší divizi ONI system (onisystem.cz) vyvíjíme a dodáváme na trh zařízení pro sledování aut, dětí, psů či 

kontejnerů. Do našeho týmu telemarketingu hledáme budoucí kolegyni na pozici telefonní asistentky, 

která by mohla pracovat na ranní směny (víkendy volné). 

Chcete být součástí skvělého týmu? 

Dejte nám o sobě vědět! 

 

 

CO VÁS U NÁS ČEKÁ  

 Nejdříve vás zaškolíme na produkt, který obchodníci prodávají – monitorování vozidel ONI system 

 Ukážeme vám, jak efektivně pracovat s klienty po telefonu, vše vás naučíme, abyste věděli, co máte 

dělat, co je potřeba hlídat, na koho se obrátit pro radu či pomoc a jak dosahovat podobných výsledků 

jako vaši již zkušení kolegové 

 Telefonické oslovování firem s cílem sjednávání schůzek pro vašeho kolegu obchodníka 

 Práce s databází klientů 

JAKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI OD VÁS OČEKÁVÁME 

 Příjemné a přirozené vystupování 

 Umět pohotově reagovat po telefonu a vyjadřovat se srozumitelně (navázat vztah s klientem) 

 Schopnost komunikace a organizace (navrhnout schůzku a dohodnout vše potřebné) 

 Znalost práce na PC + práce s daty 

 Psychickou pohodu, odolnost nutnou pro práci s klienty po telefonu 

CO VÁM MŮŽEME NÁBÍDNOUT  

 Práci jen na ranní směny bez přesčasů, volné víkendy 

 Možnost pracovat na zkrácený úvazek 

 25 dní dovolené + 2 dny sick days 

 Stravenkový paušál 

 Možnost výuky angličtiny na pracovišti 

 Využívání firemního bazénu v budově firmy  

 Výhodné služby mobilního operátora 

 

Chcete se stát součástí NAM system týmu?  
 
Pokud ano, zašlete svůj životopis (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. 
 
 

 

 

Telefonní asistentka 


