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      Přední společnost na trhu v ČR, zabývající se SERVISEM, OPRAVAMI A 
MODERNIZACÍ OKEN A DVEŘÍ, hledá do svého Teamu vhodného uchazeče na pozici: 

On-line TECHNICKÁ PODPORA  pro  www.oknodily.cz  

Náplň práce: 

• Vaší náplní práce bude on-line, nebo  telefonická komunikace se zákazníky, kteří  
hledají správný díl na opravu oken , nebo  dveří.  Náš sortiment je kování na okna 
značek ROTO, MACO, SCHÜCO, WINKHAUS , G-U a další , žALUZIE A SÍTE 
DO OKEN A NÁHRADNÍ DÍLY.  

Koho hledáme? 

• Odborníky na kování do oken a dveří s praxí  

• Šikovné a důsledné lidi s chutí učit se nové věci 

• Zodpovědné a cílevědomé spolupracovníky 

• Kolegy, se kterými budeme dlouhodobě tvořit fungující tým a které bude u nás práce bavit 

• Lidi, kteří mají zájem o stabilní práci, hledají spolupráci na roky a nejen na pár měsíců 

• Vhodné pro osoby ZTP, Důchodce, částečný úvazek, brigáda, práce z domova 

Nabízíme: 

• Zajímavou práci v mladém a cílevědomém kolektivu 

• Možnost seberealizace a podílení se na výjimečných projektech 

• Příležitost k dalšímu profesnímu růstu v úspěšné společnosti  

• pracovní místo na HPP či OSVČ  

• Vhodné pro osoby ZTP, Důchodce, částečný úvazek, brigáda, práce z domova 

• zázemí stabilní společnosti na trhu 

• zajímavou různorodou práci 

• práci v přátelském kolektivu 

• férový přístup 

• motivující finanční ohodnocení 

• telefon, PC , k osobnímu použití  

 
Požadujeme: 

• Znalost - okenního a dveřního kování, minimálně 3 roky na podobné pozici  

• Umět předcházet problémům a efektivně se rozhodovat 

• Orientaci v technické dokumentaci 

• Preciznost a smysl pro detail 

• Týmového ducha 

• Uživatelskou znalost PC, komunikativnost   

• Nástup možný ihned!  

 

V případě, že Vás náš inzerát oslovil, pošlete svůj životopis, nebo nás kontaktujte na 
info@re-1.cz, tel. 603 500 409. 

http://www.oknodily.cz/
mailto:info@re-1.cz

