
Pražská energetika, a. s., hledá nového spolupracovníka do útvaru Zákaznická linka pasiv 
na pozici: 
pracovník zákaznických služeb - obsluha zákazníků  
 
Za co u nás budete zodpovědná/ý: 

• budete vyřizovat příchozí hovory našich stávajících i potenciálních zákazníků 
• budete plnit požadavky na základě přání a požadavků zákazníků a změny pak 

zadávat do zákaznického systému 
• čeká Vás komunikace s interními partnery – od techniků po fakturanty 
• časem začnete se zákazníky komunikovat i e-mailem 
• budete naše zákazníky informovat o nových nabídkách a výhodách, pečovat o ně se 

vším všudy 
 
Co od Vás očekáváme: 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou 
• uživatelskou znalost práce s PC a kancelářskou sadou MS Office, ostatní programy 

Vám ukážeme 
• zálibu v telefonování a perfektní mluvený projev bez řečových vad 
• komunikativní schopnosti, umění argumentovat a občas pracovat pod tlakem 
• maximální snahu porozumět a pomoci volajícím s jejich dotazem - zakládáme si na 

ochotě a vstřícném jednání 
• zkušenost s prací v call centru je pro Vás plus 

 
Co od nás můžete očekávat: 

• práci na pracovní poměr v novém a moderním call centru 
• zajímavou fixní mzdu + motivační odměny za úspěch 
• možnost kariérního růstu 
• skvělou péči – samozřejmostí je 5 týdnů dovolené, zdravotní péče a další 

nadstandardní, finanční a jiné benefity 
• kompletní zaškolení do problematiky komunikace po telefonu i v oblasti energetiky 
• profesní rozvoj v oboru – budeme Vás školit, pomáhat Vám v rozvoji, budete mít 

interního školitele, supervizora a senior operátora 
• příjemný kolektiv a nadstandardní pracovní prostředí 

 
Pracovní doba: 

• směny rozložené po dobu provozu zákaznické linky (7:00 - 20:00) 
 
Pracoviště: 

• Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11 
 
Datum nástupu: 

• 15. 6. 2017 
 
Poznámka: 

• první 3 měsíce je školení - nutno pracovat na HPP do 30. 9. 2017, pak dle domluvy 
na zkrácený úvazek 

• vhodné i pro studenty VŠ 

Uchazeči o volné místo zašlou strukturovaný životopis a souhlas se zpracováním 
osobních údajů po dobu trvání výběrového řízení e-mailem na adresu 
michaela.kesanova@pre.cz 
Do předmětu e-mailu uveďte prosím název pozice: ZL pasiv 


