PONUKA PRÁCE

Servisný technik domácich spotrebičov
možnosť pracovať na čiastočný alebo plný úväzok, alebo formou živnosti
Mzda: dohodou (700-1400 Eur podľa výkonu a výsledkov)
Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
●po zaškolení vykonávanie servisnej činnosti a opravy veľkej bielej techniky  (pračky, umývačky riadu, el.varné
dosky, rúry, sporáky, mikrovlnky, odsávače pár) vrátane prevencie,
●zapájanie a inštalácia domácich el. spotrebičov v domácnostiach klientov
●zodpovednosť za dodržiavanie termínov realizácie jednotlivých druhov činností,
●komunikácia s klientmi a obchodnými partnermi zamestnávateľa.
●Maximum potrebného k servisovaniu spomenutých zariadení technika zaučíme. Nutná dobrá komunikatívnosť a
technická zručnosť. Uchádzači, ktorí spolu so životopisom pošlú aj motivačný list budú uprednostnení.
Požiadavky na zamestnanca
● Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti
● Slovenský jazyk - Expert (C2)
● Anglický jazyk - základy
Počítačové znalosti - používateľ
● Microsoft Excel - pokročilý
● Microsoft Word - pokročilý
Vodičský preukaz :B
Osobnostné predpoklady a zručnosti
● odborná spôsobilosť (§ 22 vyhl. 508/2009 Z. z.)
● skúsenosti so servisom domácich spotrebičov alebo elektrotechniky je výhodou, nie však podmienkou
● ochota na sebe pracovať a chuť učiť sa nové veci,
● prozákaznícky prístup,
● flexibilný prístup, komunikatívnosť a asertivné jednanie a vystupovanie
● samostatnosť, spoľahlivosť, trpezlivosť
Zamestnanecké výhody, benefity
● odborné zaškolenie v technickej oblasti po dobu minimálne 3 mesiace,
● nákup tovaru za zvýhodnené zamestnanecké ceny
● služobný automobil po uplynutí skúšobnej doby i na súkromné účely
● notebook a mobilný telefón,
Osobnostné predpoklady a zručnosti
●
●
●
●

Hľadáme  zodpovedného a precízneho človeka so zmyslom pre detail, schopného technického myslenia s
dobrou počítačovou gramotnosťou
výborného komunikátora (slovenčina prip. angličtina) so zmyslom pre službu zákazníkom, slušným a
príjemným vystupovaním.
niekoho kto sa chce učiť a robiť svet okolo seba lepším
čestnosť a bezúhonnosť je v našej spoločnosti samozrejmosťou

Vaše životopisy so súhlasom o spracovaní osobných údajov môžete posielať emailom. Ďakujeme
Kontakt:
Júlia Mackovová, Email: info@fidelia-service.sk, tel. 02/38105039
FIDELIA SERVICE, s.r.o., Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47560754, DIČ: SK2024012859

