Baví Vás technika?
Potřebujete auto nebo služební byt?

Pokud si v současném zaměstnání říkáte, že by bylo fajn, kdyby někdo konečně ocenil Vaše nápady, aktivitu
a oddanost firmě nebo pokud potřebujete řešit auto a bydlení, toto místo by Vás mohlo zajímat.
Už více než 20 let jsme na trhu v ČR a SR. Dodáváme skvělé přístroje a systémy pro diagnostiku životního
prostředí.
Pro posílení našeho kolektivu hledáme dalšího TECHNIKA - VÝVOJÁŘE, který:

•
•
•
•
•
•

Má nápady
Umí se nadchnout pro práci
Je ochotný se vzdělávat v naší specifické oblasti
Bude mít radost z týmové spolupráce jak se spolupracovníky, tak s klienty
Má technické SŠ nebo VŠ vzdělání (práce je vhodná i pro absolventa)
Umí alespoň písemně komunikovat v AJ

Budete jezdit do práce služebním autem (případně se můžeme dohodnout na jeho používání i k
soukromým cestám). Protože víme, že telefonování je nezbytnost, obdržíte mobilní telefon i pro
soukromé použití.
Vaše hodnocení bude nezávislé na tom ,, jak se majitel vyspí“. Dopředu budete znát, jakou provizi obdržíte za
realizované projekty, na kterých se budete podílet. Vaše nápady a aktivita budou zohledněny v pololetních
odměnách.

VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:
•
•
•
•

Návrhy technických řešení na měřicí systémy v oblasti diagnostiky životního prostředí
Technická podpora zákazníkům a obchodnímu oddělení
Občasné instalace a zaškolení měřicích systémů u zákazníků
Spolupráce na vývoji nových měřicích systémů (např. protipovodňové varovné systémy)

Jestliže jste v současném zaměstnání unaveni, uděláme vše pro Vaši spokojenost.
•
•
•
•
•
•

Do práce se těšíme
Pracujeme naplno, ale stejně tak dobře umožňujeme zaměstnancům odpočinek
Většinu práce stíháme v 8 hodinové klouzavé pracovní době. Výjimkou jsou občasné služební cesty
Zažíváme i krize, ale snažíme se práci dělat tak, aby nenastávaly
Pracovat budete v čistém příměstském prostředí s dobrou dostupností do Prahy , v nově
zrekonstruované budově v Karlíku u Dobřichovic
Jste z daleka? Umožníme Vám bydlení ve firemní garsonce

Chcete-li pracovat v kolektivu, kde se kolegové nepodráží, ale táhnou za jeden provaz, pak neváhejte a ihned:
•
•
•

pošlete e-mail s vaším životopisem a telefonním číslem na: marketing@ekotechnika.cz,
nebo volejte našeho marketingového specialistu pana Marka Imlaufa na telefonní číslo 775 621 287,
nebo zkuste zavolat přímo majiteli na 602 756 528

www.ekotechnika.cz

