Koordinátor zakázek
Jsme česká firma, která více než 8 let válcuje svět globálních ICT služeb.
O co dennodenně usilujeme? Nic menšího, než poskytování těch nejlepších ICT služeb od nás
nečekej! Daří se nám to hlavně díky týmu skvělých lidí, proto spolupachatelům našeho úspěchu
dáváme spoustu prostoru k profesnímu a osobnímu růstu a stále hledáme kolegy, kteří touží po
nových zkušenostech nebo budování kariéry v neformálním prostředí IT společnosti.
Klíčovým pro bezchybné dodání našich služeb je Procurement Team, neboli tým koordinátorů, který
má na starost celý proces objednávky – od zadání zakázky, zajištění veškeré logistiky (dopravy a
lokálních techniků), až po komunikaci s partnerskými společnostmi a klientem, kterému dodává
informace o průběžném stavu objednávky.
Jak bude vypadat tvůj pracovní den v Neeco Procurement teamu:
•
•
•
•
•
•

Začneš firemní snídaní, která tě nakopne ke správnému tempu
Zkontroluješ emaily a odpovíš na ně, dále vyplníš data k zakázkám a zvedneš telefon a
odpovíš na otázky
Podle stavu zakázky koordinuješ techniky a dáváš info klientům
Zajišťuješ, aby objednávka měla hladký průběh
Mezitím si skočíš na oběd, případně dáš chvilku v posilce
Na konci dne předáš rozpracované zakázky dalším kolegům

Koho hledáme:
Máš moderní technologie v malíčku? Chceš se učit novým věcem a komunikovat v angličtině?
Chceme o tobě slyšet! Nevadí, pokud nemáš moc zkušeností, v Neecu budeš mít dost času je získat.
Suma sumárům, náš pan Božský nebo paní Božská má:
•
•
•
•
•

Výborné komunikační a koordinační schopnosti
Angličtinu na solidní úrovni
Schopnost porozumět klientům
Týmové i samostatné nasazení
Znalost IT technologií (Cisco, Juniper...) je výhodou

Proč u nás chceš pracovat?
Odstartuješ svou kariéru v oblasti IT a telekomunikace. Budeš pracovat s moderními technologiemi v
neformálním prostředí, které dává prostor talentům. Rosteme raketovou rychlostí a možnosti
rozvoje jsou zde téměř neomezené. Stejně tak seznam našich zaměstnaneckých benefitů:
•
•
•
•

Každodenní vymazlené snídaně a svačiny přímo v kanceláři
Společné firemní aktivity (teambuildingy, na které se nezapomíná)
Vzdělávací akademie včetně intenzivní jazykové výuky
Hrazené vstupy na sportoviště

Zaujali jsme tě? Neváhej a pošli nám životopis. S radostí se ti ozveme zpátky a pozveme tě na osobní
schůzku, na které budeme mít možnost se lépe vzájemně poznat.
Těšíme se na tebe.
Neeco Team :)

"Souhlasím s tím, aby společnost Neeco Global ICT Services zpracovávala mé osobní údaje po dobu
nezbytně nutnou k výběrovému řízení na výše uvedenou pozici."

