
HW group s. r. o. (http://www.hw-group.com) je český výrobce zařízení pro vzdálený monitoring prostředí s více než desetile-
tou tradicí. Naše produkty jsou určeny pro IT, datacentra, průmysl a bezpečnostní aplikace. Jsme malá, neformální a přátelská 
firma, ale vůči našim partnerům a zákazníkům očekaváme od zaměstnanců 100% přístup. Máme distributory ve více než 
40 zemích světa.

Technical specialist
HW group hledá nového kolegu / kolegyni na samostatnou pozici technického specialisty.

Vaší náplní práce bude:
• Znalost našich produktů, technická spolupráce s distributory
• Řešení technických dotazů zákazníků a distributorů
• Technická podpora obchodního týmu
• Tvorba a údržba knowledge base na základě dotazů zákazníků
• Vlastní iniciativa a nápady

Naprostá většina komunikace je v angličtině, proto klademe na její znalost důraz.

Co požadujeme?
• Dobrou angličtinu (kandidát musí být schopen psát, mluvit i tvořit materiály v angličtině)
• Obecný technický přehled v IT a znalosti sítě Ethernet, adresace a zapojování
• Znalost práce na PC a schopnost analytického myšlení
• Samostatnost, vstřícnost, kreativitu a schopnost jednat s lidmi
• Český jazyk alespoň na komunikativní úrovni

Netrváme na X letech praxe, vzdělání, či abyste měli rádi štěnátka. Chceme technicky orientovaného inteligentního kandidáta, 
který mezi nás zapadne, bude zodpovědný a samostatný a bude se chtít učit a zlepšovat. Chceme člověka s vlastní iniciativou, 
který nad svou prací přemýšlí, přichází s vlastními nápady a bude se aktivně podílet na chodu firmy.

Co nabízíme?
• Finančně i jinak rádi vyhovíme potřebám konkrétního vhodného uchazeče
• Jsme schopni přizpůsobit práci i studentům VŠ v posledním ročníku
• Chceme, aby pro nás zaměstnanec pracoval dobře a rád
• Rádi Vám umožníme osobní i profesní rozvoj a vzdělávání se v oboru
• Firemní kurzy angličtiny

Pokud máme štěstí a jste ten či ta, koho hledáme, neváhejte a napište nám na dsmid@hwg.cz. Těšíme se.

Informace o pozici:
Místo pracoviště:  Formanská 296, Praha – Újezd
Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: na dobu neurčitou
Benefity:   bonusy / prémie, mobilní telefon, notebook, dovolená 5 týdnů, vzdělávací kurzy, školení, možnost 

občasné práce z domova, 13. plat, zahraniční pracovní cesty, vlastní organizace náplně práce, 
vyhrazený čas na inovace

Požadované vzdělání:  středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Požadované jazyky:  angličtina (pokročilá), čeština (středně pokročilá)
Zadavatel:  zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


