
TECHNICAL SUPPORT EXECUTIVE
zkrácený úvazek, práce při studiu

Naše společnost nabízí vysoce kvalitní a spolehlivé IP produkty navržené tak, aby splňovaly

současné i budoucí potřeby profesionálů. Naše kamery, síťová nahrávací zařízení a software 

pro správu videa jsou postaveny na náročných standardech, které odrážejí preciznost

spojenou se značkou Wisenet.

Pro náš regionální tým (Střední a východní Evropa) sháníme kolegu na pozici Technical 

support Executive

Osobnostní předpoklady a dovednosti:
• Máte technické znalosti v oblasti CCTV a povědomí o nejnovějších trendech v 

bezpečnostním průmyslu

• Máte výborné komunikační a prezentační schopnosti

• Baví Vás kontakt s lidmi a dobře s nimi vycházíte

• Rádi na sobě pracujete a jste připraveni se dále rozvíjet

• Zkušenost s prací v technickém oboru nebo s IP produkty výhodou)

• Umíte anglicky a česky

• Nebojíte se cestovat po EU

• Výhodou řidičský průkaz skupiny B

Zaměstnanecké výhody, benefity:
• Jste součástí skvělého týmu pozitivně naladěných kolegů

• Využíváte výhod zázemí mezinárodní společnosti, která je špičkou ve svém oboru s 

dlouholetou tradicí

• Plné zaškolení naším technickým manažerem a průběžné vzdělávaní v nových

technologiich

• Práce na externí smlouvu, nebo živnostenský list (spolupráce na cca 20 hodin/týden) 

• Osobní i profesní růst v oblasti IP a CCTV

• Flexibilní plánování vašeho času, vhodné i pro studenty technických oborů

• Velmi dobré platové ohodnocení, proplacení cestovních nákladů a stravování

• Cestovaní po EU

• Celková mzda (bruto) 350 - 400 CZK/hod., hrazené cestovní výdaje

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti:
• Technická podpora zákazníku při projektových instalacích, vzdálená podpora, testování

nových produktů

• Technická podpora na veletrzích a expech a prezentace našeho portfolia na zákaznických

akcích

• Podpora při prezentacích a školeních Sales manažerů

• Občasné základní proškolení zákazníku v rámci celého regionu ČR, SK a ostatních zemích

(Střední a východní Evropa) – pracovní cesty mimo ČR cca 1x za měsíc

• Pořádání webinářů, e-learning kurzů a dotazníků

• Příprava nebo vytváření školících materiálů

• Sledování a analýza školících programů a zjišťováni pracovních výkonů účastníků

• Spolupráce a sdílení poznatků s ostatními kolegy ohledně aktuálních i budoucích trendů IP

Please send your resumes to hte.czech@hanwha.com

Hanwha Techwin Europe

hanwha-security.eu


