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Hledáme pracovníka na pozici  

Administrativní podpora zákaznického centra – „PŘÍJEM a 

ZPRACOVÁNÍ OBJEDNÁVEK„ 
Máte trpělivost a rádi napomáháte úspěšnému vyřešení požadavků klientů? Lákala by Vás práce v zákaznickém centru, kde 
můžete ovlivnit, zda bude zákazník spokojen s našimi službami?  

Co budete mít na starosti? 

• Telefonické, písemné a osobní vyřizování dotazů/požadavků, příjem objednávek 

• Správu a péči o naše stávající zákazníky 

• Příprava a zpracování podkladů pro provozní zajištění klientských požadavků a pro finální zpracování faktur, včetně 
evidence 

• Zpracování objednávek, faktur, smluv atd. v informačním systému, vypracování prvotních podkladů. 

• Řešení reklamací, komunikace s ostatními odd. – dispečink, obchodní odd., doprava 

Co požadujeme? 

• SŠ vzdělání 

• Výborné komunikační schopnosti, příjemné vystupování, prozákaznicky orientovaný přístup 

• Umění vžít se do pozice zákazníka, vysokou míru empatie a trpělivosti 

• Proaktivní osobnost, která je schopna samostatně, systematicky a logicky pracovat 

• Uživatelskou znalost práce na PC – MS Office (zejména Excel, Word apod.), znalost práce v systému HELIOS výhodou 

• Praxi na obdobné pozici výhodou 

• Nástup ihned 

Co Vás čeká? 

• Zajímavá a různorodá práce aneb nudit se u nás nebudete 

• Přátelský a zavedený tým 

• Práci na dobu určitou - po roce lze v případě oboustranné spokojenosti prodloužit na dobu neurčitou 

• Zaměstnanecké benefity - stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní a životní pojištění 

Úvazek: 8 hod. denně:  

NÁSTUP IHNED  

 

V případě zájmu o uvedenou pracovní pozici zašlete svůj motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail 

lenka.oujezdska@medesa.cz , tel. kontakt: +420 602 770 375.  

 

Pokud Vás nebudeme kontaktovat do 3 týdnů od zaslání podkladů, berte to prosím tak, že byla dána přednost jiným 

kandidátům, kteří lépe vyhovují požadavkům na danou pozici.  

 
Zasláním životopisu souhlasíte se zpracováním veškerých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. Tyto údaje poskytujete společnosti MEDESA, s.r.o., se sídlem Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička výhradně za účelem zaměstnání, a to na 

dobu výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejich zaslání. Tento svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. 
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