Servisní technik
Co budete na této pozici dělat
* Budete odborníkem na bioplynové stanice.
* Budete poskytovat servis našim zákazníkům po celé České republice a na Slovensku (a to jak
osobně, tak po telefonu).
* Budete odstraňovat mechanické poruchy.

Jakého kandidáta hledáme?
*

Je vyučen v oboru, mechatronik, opravář zemědělských strojů, strojní mechanik, strojník nebo
podobném.
* Má alespoň tři roky praxi v technickém oboru.
* Orientuje se v technických plánech.
* Vlastní osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. paragraf 5 – NENÍ PODMÍNKOU, ALE VELKOU
VÝHODOU.
* Vlastní ŘP sk. B a je aktivní řidič.
* Je schopen domluvit se německy nebo anglicky s techniky ze servisní firmy v Německu - NENÍ
PODMÍNKOU, ALE VELKOU VÝHODOU.
* Je schopen samostatně řešit problémy v terénu, je komunikativní, nekonfliktní, loajální a
flexibilní.
* Je schopen běžné uživatelské práce na PC (internet, email).
* Je ochotný a pracovitý a fyzicky zdatný.

Co Vám na oplátku nabízíme my?
* Pokud neznáte bioplynové stanice, rádi Vás v oboru zaučíme.
* V případě Vašeho zájmu Vás vyšleme na odborné školení do zahraničí (Polsko, Německo,
Rakousko).
* Dobře Vás zaplatíme - podle toho, co už umíte.
* Budete zaměstnancem v malé firmě, kde je možné se na všem dohodnout.
* Poskytneme Vám nadstandardní značkové pracovní oděvy a boty, abyste se při práci cítil
pohodlně.
* Budete jezdit Tranzitem nebo Ducatem, které jsou ve výborném technickém stavu a pravidelně
servisované.
* K dispozici budete mít veškeré potřebné kvalitní nářadí a pracovní pomůcky.
* Mobilní telefon můžete používat i pro soukromé účely, model si můžete v rámci nastaveného
limitu sami vybrat, aby Vám nejlépe vyhovoval.
* K dispozici budete mít notebook s připojením na internet v rámci tarifu k MT
* Na služební cestě Vás ubytujeme v jednolůžkovém pokoji, abyste měl dostatečné soukromí.
Nevyužíváme ubytovny, ale penziony nebo hotýlky.
* Cestovní náhrady poskytujeme v plné výši.
* Za práci přesčas Vám poskytneme náhradní volno (třeba máte po náročném týdnu volný pátek).
* Po zkušební době Vám každý měsíc přispějeme 1.500,- na penzijní nebo životní pojištění, tj.
18.000 za rok!
* Pro zlepšení komunikace v němčině nebo angličtině Vám rádi přispějeme na učitele.

Jak se o práci u nás ucházet?
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, prosím volejte na tel. 773 223 952 nebo nám pošlete svůj
životopis. Obratem se Vám ozveme zpět.

Pokud víte o někom, koho bychom měli oslovit,
dejte nám o něm vědět. Když se s ním domluvíme a po nástupu u nás odpracuje minimálně 5
měsíců, náleží Vám odměna ve výši 5.000,- Kč!

