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Nabídka číslo: 0572 
 

Specialista zahraničního servisu 

 
Baví vás cestování a rozumíte strojům? Oceníte flexibilní pracovní dobu a hravě se dorozumíte anglicky? 
Potom se pozice Specialisty zahraničního servisu hodí právě pro vás. 
Vaše práce nebude žádná rutina, každý den vás budou čekat rozmanité úkoly a výzvy. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Uvádění kogeneračních jednotek do provozu 
◼ Organizace a řízení servisní činnosti v přidělené oblasti 
◼ Školení zahraničních partnerů 
◼ Plánování oprav jednotek, příprava smluv o dílo 
◼ Organizace dodávek náhradních dílů do zahraničí 
◼ Odpovědnost za záruční a pozáruční případy 
◼ Odpovědnost za výsledky hospodaření příslušných servisních středisek 
◼ Pravidelné provádění zkoušek z Vyhlášky 50/78 Sb. 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Minimálně středoškolské vzdělání technického směru (nejlépe elektro) 
◼ Řidičský průkaz sk. B a ochotu cestovat 
◼ Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni 
◼ Samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost 

Co u vás oceníme? 

◼ Technickou zručnost 
◼ Základní znalost německého jazyka 
◼ Chuť pracovat a pozitivní přístup k prováděným úkolům 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Flexibilní pracovní dobu a pestrou náplň práce, při které můžete ukázat své technické znalosti. Aby se vám 
dobře cestovalo a pracovalo, dostanete od nás služební vůz, mobil a notebook. Pozveme vás na jazykové 
kurzy a další odborné vzdělávání. Využít můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a 
zvýhodněné ceny služeb a produktů u našich smluvních partnerů. Příspěvek na stravování je u nás 
samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Výčapy u Třebíče 

 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 953 311 003. 
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