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PRACOVNÍK ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÉ PÉČE 
 

Rodinná firma HIT OFFICE s.r.o. s více než 25letou tradicí, která vyrábí kancelářské potřeby z 

papírů a potravinářské obaly, přijme kolegu/kolegyni na novou pozici pracovník oddělení 

zákaznické péče. 

Jsme společnost orientovaná na zákazníka, na jeho požadavky a přání. Našimi zákazníky jsou 

převážně velkoobchody. V České republice jich zásobujeme více než 300. Přímá komunikace 

obchod – výroba nám pomáhá zdokonalovat a zkvalitňovat výrobky a zákaznický servis. Je pro nás 

důležité vědět a rozumět tomu, co si zákazníci přejí. 

Jaká pracovní náplň Vás u nás čeká? 

• poradenství, péče a prodej malým zákazníkům 

• starost o zákazníky vyžadující speciální přístup, proces a postupy 

• telefonická podpora zákazníkům přecházející na náš eshop 

• vyhodnocení nabídek 

• příprava analytických dat a reportů pro obchodní tým 

• zadávání dat nových zákazníků do systému 

• zadávání, kontrola systematických prvků v kartách, nutných pro následné analýzy 

• správa dat v systémovém softwaru 

Co očekáváme my od Vás? 

• min. SŠ vzdělání,  

• umění jednat s lidmi 

• mít potěšení z telefonování, být v telefonu příjemný  

• „selský rozum“ 

• chuť se učit a udržovat se stále v obraze 

• využívat nové digitální vychytávky v praxi 

• PC dovednosti na vyšší úrovni Excel, MS 365 

Co Vám nabízíme? 

• prostředí stabilní a dynamicky rostoucí společnosti 

• rozmanitou práci, možnost seberealizace 
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• práci s vysokou mírou vlastní iniciativy 

• telefon, notebook  

• spolupráci na HPP, možnost firemního bydlení, vzdělávání kursy, roční bonus  

• místo výkonu práce – Teplice v Čechách, možnost občasné práce z domova 

• platové rozmezí 23 - 30tis/měsíčně. 

 

Jste společenský, komunikativní člověk? Chcete se posouvat dál a zkoušet nové věci? Mít nad 

nimi volnou ruku? Chcete se dále rozvíjet a učit? Nebojíte se čísel? Orientujete se v digitálním 

světě? Jste pečlivý a přesný? Pokud ano, pak jste ten správný dílek puzzle do naší skládačky       

Neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle 778 719 135, zašlete nám životopis na 

p.nemeckova@hitoffice.cz. Těšíme se na Vás! 
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