HLEDÁME
parťáka do týmu
Jsme mezinárodní společnost zajišťující komplexní logistické služby ve více než 40 zemích světa. Jsme stabilní
společnost, která funguje na českém trhu již od roku 2003. Naše firemní kultura je pro nás důležitá. Jsme:
proaktivní, pečující, důvěryhodní, odvážní a spolupracující.

SUPER KEY USER – PODPORA INTERNÍCH SYSTÉMŮ
Hledáme posilu pro náš SKU tým.
Vyhlížíme někoho, kdo je samostatný, precizní, spolehlivý, kdo ocení jedinečné firemní prostředí i práci na významných
projektech se zkušenými kolegy.
O čem bude vaše práce?

Co budeme po vás chtít:

•

•
•
•

•
•
•
•

Správa externích a interních systémů INES, CADIS, OPLUS,
… (správa účtů, nastavení pravidel a procesů)
Optimalizace stávajících postupů
Komunikace napříč všemi českými odděleními a OVL
pobočkami a HQ ve Francii
Výpomoc v provádění školení
Sledování dlouhodobých projektů

Jaká je naše představa o vás a vašich
znalostech/dovednostech? Ideální kandidát je:
•
•
•
•
•
•

Počítačově zaměřený/á (vzdělání v oboru IT/logistika
výhodou)
Schopný dobře vysvětlovat (postupy)
Pečlivý
Ochotný cestovat (aktivní řidič)
Domluví se bez problémů anglicky
Pokud mluví francouzsky, je to velký benefit

Aby se na vás mohli kolegové spolehnout
Abyste se nebál/a zkusit nové technologie
Abyste nám řekl/a, když vás napadne, jak něco zlepšit

Další informace:
•
•
•
•
•
•

Pozice je vhodná i pro absolventy nebo studenty
posledních ročníků s časovou flexibilitou
Dobrý start kariéry s možností transferu do jiných oddělení
Výhledy práce v zahraničí
„Foreigners Friendly“ prostředí
Pracoviště Jažlovice (firemní svoz z Opatova – metro C)
Plný úvazek (k jednání, možná flexibilita)

Na co se můžete těšit, pokud se přidáte do našeho týmu?
•
•
•
•

Největší přehled po firmě a aktuálním dění
Rozvoj vašich schopností a dovedností
Úvodní zaškolení, které vám pomůže se rychle zorientovat
ve firmě a dělat svou práci dobře
Propracovaný systém školení a osobního rozvoje

Zaujali jsme Vás? Pojďte zjistit, jestli jsme na stejné vlně, a ozvěte se nám. Těšíme se!
Kontakt: Petra Valentová
+420 725 255 797| petra.valentova@gefco.net
www.gefco.cz

