Díky skvělé práci lidí ve skupině MNC GROUP se naši zákazníci mohou již 30 let spolehnout na svou mobilitu.
Mohou vždy bezpečně a bez starostí vozit vše, co potřebují. Odvézt děti do školy, sebe do práce, přepravovat
zboží, podnikat v dopravě. Nebo jezdit jen tak pro radost. ☺ V portfoliu máme značky Mercedes-Benz, BMW,
Ford a Opel.

ASISTENTKA SERVISU MERCEDES-BENZ - PODPORA A PARŤÁK!
Název pozice zní trochu nudně? Tady se ale rozhodně nudit nebudete!
Práce, které Vám svěříme, viditelně pomůže k tomu, abychom se stali lepšími! .
Přispějete ke spokojenosti kluků na dílně i našich zákazníků, protože společně přenastavíme procesy, které nyní
nefungují tak, jak bychom si přáli.
Máte možnost být kreativní, po zaučení odbourat zbytečnosti, zjednodušit agendu a věnovat se novým úkolům!
Rozhodně to není práce pro každého! Budete muset vyjít s kluky na dílně, techniky na příjmu a ve skladu,
vedoucím servisu i se zákazníky. Vyřídit občas i nepříjemný telefon a zachovat chladnou hlavu, když se zdá, že
všichni mají špatný den ☺
Čeká Vás administrativa a rutina (Příprava dat docházky, správa dovolenek, propustek, péče o pohledávky,
zpracování zakázek servisu, pojistných a prodeje dílů, příjmu a pultu, správa pracovního oblečení ...). Ale také
hodně výzev a samostatné práce na dotahování projektů vedení servisu ☺ !
Co je k tomu třeba?
•
•
•
•
•
•

Rozumíte si s Outlookem
Víte, jak vypadá kontingenční tabulka a nebojíme si ji použít.
Větu „tohle není moje práce“ jste už léta nepoužil/a
Chuť věci zjednodušit a posunout správným směrem.
Úsměv k Vám patří automaticky, ne jen na fotce.
Když si ostatní myslí, že neexistuje řešení, Vy už jich máte v hlavě několik

Proč pracovat s námi:
•
•
•
•
•
•
•

V týmu najdete super kolegy – dobrá nálada zajištěna a pro vtipné průpovídky nejdeme daleko☺.
Jednáme férově a na rovinu.
Nejsme žádný korporát, ve kterém se ztratíte.
Jsme stabilní firma na trhu a můžete se na nás spolehnout.
Nehodíme Vás do vody, ale opravdu zaškolíme!
A hlavně - když se nám změny povedou, uvidíte ten skvělý výsledek!

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám, prosím, svůj životopis na hrm@mncgroup.cz . Těšíme se na Vás!

