
Aplikační specialista/servisní technik

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Praha – Vokovice (https://www.mapy.cz/?

q=Lu%C5%BEn%C3%A1%20716%2F2%2C%20Praha%20-%20Vokovice)

Jsme česká firma s působností v oblasti oftalmologického vybavení. Dodáváme nitrooční čočky, nástroje,

medicínské přístroje a příslušenství pro oční chirurgii a chirurgii na nejvyšší technologické úrovni. Do našeho

týmu hledáme aplikačního specialistu/servisního technika. www.videris.cz

Aplikační specialista/servisní technik

Co požadujeme?

* SŠ technického zaměření (ideálně obor mechanik opto/elektrozařízení) nebo VŠ zdravotnická technika či

biomedicínské inženýrství 

* držitel platného osvědčení odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/78 Sb. § 6 

* středně pokročilá úroveň znalosti anglického jazyka (komunikace se zahraničními dodavateli) 

* kvalitní komunikační, prezentační dovednosti a příjemné vystupování 

* vyšší uživatelská znalost práce s PC (hardware, software) 

* řidičské oprávnění skup. B 

* vysoké pracovní nasazení, samostatnost, ochota učit se novým věcem

Co bude Vaše práce?

* v malém týmu servisních techniků se budete podílet na servisních aktivitách oftalmologických přístrojů pro

oblast Čechy 

* realizace instalací přístrojů u zákazníků, zaškolování obsluhujícího personálu 

* pravidelný plánovaný servis (provádění bezpečnostně-technických prohlídek) 

* aplikační podpora zákazníkům: dálková i v místě instalace přístroje (On-site service) 

* odpovědnost za demopřístroje & realizace sjednaných zápůjček zákazníkům 

* samostatná komunikace se zahraničními dodavateli/výrobci  

* komunikace se zákazníky v průběhu zpracování jednotlivých servisních případů 

* individuální rozvoj schopností se zaměřením na odborné znalosti a schopnosti - účast na odborných školení v

zahraničí  

* monitorování přístrojového vybavení zákazníků, poskytování zpětné vazby vč. informací o praxi jejich využití

zákazníkem





https://www.mapy.cz/?q=Lu%C5%BEn%C3%A1%20716%2F2%2C%20Praha%20-%20Vokovice


Co nabízíme?

* zázemí výhradně české společnosti 

* práci v dynamicky se rozvíjejícím oboru oftalmologie 

* firemní benefity - příspěvek na stravování, automobil i k osobnímu užití, notebook, firemní tel. neomezený

tarif, 5 týdnů dovolené, karta Multisport 

* účast na produktových školeních u dodavatelů v zahraničí 

* nástup dohodou

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici prosím zašlete svůj životopis a průvodní dopis.

Videris s.r.o., Lucie Pálková, Lužná 716/2, Praha 6, tel: 777 206 094

Informace o pozici

Videris s.r.o.

Lužná 716/2, Praha – Vokovice (https://www.mapy.cz/?

q=Lu%C5%BEn%C3%A1%20716%2F2%2C%20Praha%20-%20Vokovice)

Požadované vzdělání: Vyšší odborné

Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Angličtina (Středně pokročilá)

Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, Notebook, Flexibilní začátek/konec pracovní doby,

Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Firemní akce,

Dog-friendly office, Children-friendly office

Zařazeno: Elektrotechnika a energetika, Technika a vývoj, Zákaznický servis, Elektromechanik,

Elektrotechnik, Servisní technik

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

Zadavatel: Zaměstnavatel

Videris s.r.o., Lucie Pálková (https://www.jobs.cz/jof/1564670958/?reportId=JOF&rps=233&ep=) 

Lužná 716/2, 16000 Praha – Vokovice, Česká republika (https://www.mapy.cz/?

q=Lu%C5%BEn%C3%A1%20716%2F2%2C%20Praha%20-%20Vokovice) 

777 206 094
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Chcete u nás pracovat? (https://lmc.jobs.cz/)

© 1996–2021 LMC s.r.o., člen skupiny Alma Career (https://www.almacareer.com/), všechna práva
vyhrazena

Pro personalizaci obsahu využíváme chytrou technologii Matej.ai (https://www.matej.ai/).
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