NAM system, a.s. je předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení objektů.
Pro rozšíření našeho technického týmu hledáme techniky, kteří mají zájem studovat a provádět servis
nejmodernějších systémů určených pro monitorovací centra.
NÁPLŇ PRÁCE
Pracovník na této pozici bude zodpovědný za:
 instalace software a hardware u zákazníků
 revizní prohlídky technologií u zákazníků
 technickou podporu - HOTLINE
 testování systémů a spolupráci s oddělením vývoje
 zapojení do práce Dohledového centra technologií










SŠ/VŠ vzdělání
praxe v obdobné pozici
pokročilá znalost IT technologií
znalost systémů EZS, EPS, CCTV výhodou
organizační a komunikační dovednosti
ochotu cestovat a vzdělávat se
znalost AJ výhodou
řidičský průkaz skupiny B

INFORMACE O POZICI
Místo pracoviště:
Typ pracovního poměru:
Mzda:

Havířov – Prostřední Suchá
Práce na plný úvazek
20.000 Kč – 30.000 Kč (základní mzda + bonusová složka)

VÝHODY
Zaměstnání u nás má řadu výhod, mezi které patří:








Práce v mladém a přátelském kolektivu
Přístup k moderním technologiím
Možnost odborného růstu
Motivační finanční ohodnocení
Zapojení do programu zaměstnaneckých výhod – stravenky, zvýhodněný tarif mobilního
operátora, zabezpečení vozidla, domu nebo bytu
Bezplatné kurzy angličtiny
Zázemí stabilní české společnosti

INFORMACE PRO ŽADATELE
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.
Chcete u nás pracovat?
Pokud ano, zašlete svůj životopis spolu s vyplněným dotazníkem (najdete jej na webu www.nam.cz v
sekci Kariéra) na e-mail prace@nam.cz a uveďte, o jakou pracovní pozici máte zájem. Kontaktní
osobou je Irena Vavrečková, tel.: 596 531 140. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si
na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Těšíme se na setkání s vámi!

