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Místo práce: Praha Druh pracovního poměru: Plný úvazek 
Termín nástupu: 01/09/20 Mzdové Podmínky: 30 - 40 tis. měs. 

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Ve vaší roli budete zodpovědný / á za následující oblasti:

• Prostřednictvím vlastní expertízy, koordinací interního týmu a externích dodavatelů budete přispívat ke spokojenosti klientů, jakož i k funkčnosti 
lokálně dostupných a využívaných digitálních technologií (počítače, tiskárny, notebooky, tablety, smartphones, SW, aplikace, nákupní 
poradenství, atd.).

• Další důležitou úlohou je proaktivní identifikace potřeb a očekávání klientů v oblasti užívání digitálních technologií, jakož i následné realizace 
služeb v této oblasti.

• Za nepřetržitou podporu klientů při odstraňování problémů a zajištění nejrychlejšího možného řešení všech vzniklých problémů
• Za nastavení a realizaci standardů, postupů a procesů služeb tak, aby byly zreplikovatelné na jiných působištích.
• Za dohled a kontrolu včasné a správné fakturace poskytovaných služeb.
• Za silné propojení a partnerství se zástupci klienta (týká se institucionálních klientů).
• Za realizaci systému hodnocení kvality služeb Hey.Mate, jakož i zpětné vazby od klientů.
• Později budete zodpovědný / á; za rozjíždění a správu vlastního teamu působícího ve více působištích

Hard skills jsou důležité zejména pro vás aby jste se ve své roli cítili komfortně, aby vás klienti vnímali jako profesionála / ku; a případně bychom se od vás 
rádi i něco naučili. konkrétně:

• Pochopení architektury a správy operačních systémů.
• Support Windows a MacOS.
• Diagnostika, analýza a řešení SW / HW technických problémů, správa a údržba desktopových aplikací.
• Základní síťový troubleshooting.
• Podpora mobilních zařízení různých platforem - iOS, Android.
• Výborná znalost Microsoft Office Suite.
• Support sdílených tiskáren.
• Tvorba a udržování KEDB (Known Error databse).

Zaměstnanecké výhody, benefity

My pro vás máme a nabízíme:

• Dream job a možnost seberealizace.
• Být součástí začínajícího příběhu firmy.
• Pozoruhodné, jedinečné, unikátní, neokoukané projekty, jakož i příležitosti pro vaši osobní, ale i profesionální seberealizaci, růst a rozvoj.
• Team odborníků a životem vyzkoušených lidí, ochotných podporovat vás a podělit se o své nápady a zkušenosti s vámi takovým způsobem, že 

budete mít pocit, že to jsou vaše vlastní nápady.
• Stimulující pracovní prostředí plné nečekaného humoru a kanadských žertů. Atmosféru, jakou dokáže poskytnout jen start up.
• Hybridní pracovní prostředí. Klidně se vám může stát, že během jednoho dne budete na místech, kde byste nejraději zůstali a na místech, kde 

byste už podruhé nechtěli být.
• Flexibilní pracovní dobu.
• Atraktivní systém odměňování, který je oproti ostatním jmenovaným věcem druhořadý.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním - Středoškolské s maturitou

Vzdělání v oboru - Informační technologie

Jazykové znalosti - Anglický jazyk - Středně pokročilý (B2)

Řidičský průkaz  - B

Počet let praxe - 1

Osobnostní předpoklady a dovednosti

Protože nám velmi záleží na tom jaký team budujeme, soft skills jsou pro nás důležitější než hard skills. konkrétně:

• ZÁLIBA - nebo koníček, která vás dělá vámi a nás dokáže obohatit.
• EMPATIE - schopnost umět se vcítit do kůže jiného.
• ADAPTABILITA - schopnost přizpůsobit se a vyrovnat se s nečekanými situacemi.
• DRIVE - zajímáte se o věci, záleží vám na nich, neupadáte do passivity, hledáte způsoby, ne důvody.
• SCHOPNOST POSLOUCHAT - umíte naslouchat, ale zároveň umíte dělat rozhodnutí. 
• NEBOJÁCNOST - nebojíte se dělat chyby a ani je přiznat, jinými slovy, nebojíte se zkoušet nové a neortodoxní řešení.
• EGO - umíte pracovat s vlastním, ale i cizím egem.
• TOLERANTNOST - jste tolerantní / á.
• AUTENTICITA - umíte být autentický / á a podporujete a vážíte si ji u jiných. 
• KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI - schopnost zaujmout v komunikaci.
• SCHOPNOST NETWORKOVAT.
• LOGICKÉ MYŠLENÍ - není na obtíž

Kontakt

e-mail. christian.samii@heymate.cz tel. č.: +603 821 033 
adresa: U Obecního Dvora 800/9, 110 00 Praha
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