
Ing. Jana Křenová  
 

Jako externí personalistka znám velmi dobře firemní prostředí každého mého klienta 
a dokáži proto lépe plnit jejich požadavky. Dávám přednost individuálnímu přístupu. 

 
Úspěšná společnost se sídlem v Ostravě, hledá posilu do svého pracovního týmu: 

 

Servisní technik- elektriká ř 
Popis práce  

- Montáž úpraven vody včetně uvedení do provozu a předání zákazníkovi 
- Servis a opravy namontovaných úpraven vody u zákazníka 
- Zajišťuje opravy zařízení v prostorách dílny  
- Provádí nákup  drobného materiálu  
- Provádí kompletaci elektrorozvaděčů 
- Zajišťuje kontakt s revizním technikem  
- Kontrola a evidence pracovních měřidel     
- Vyřazování a nákup nových měřidel 
- Vede kontrola, vyřazování, nákup a evidence ručního nářadí  
- Plní další úkoly dle zadání vedení společnosti 
- Navrhování cest ke zlepšení montážních a servisních prací a komunikace se zákazníkem 

 
Požadujeme 

- Platné osvědčení o vykonání zkoušky podle vyhl. č. 50/1978 
- Řidičský průkaz sk. B 
- SŠ technického směru (nejlépe elektrotechnika) nebo elektrikář 
- Uživatelská znalost práce s PC (MS Windows, Internet) 
- Samostatnost 
- Spolehlivost, logické myšlení, manuální zručnost,  
- Schopnost samostatné práce, ochota učit se,  
- Vysoké pracovní nasazení a loajalita 
- AJ výhodou 

 
Nabízíme 

- Motivující finanční ohodnocení 
- Stabilní zaměstnání  
- Zajímavá a perspektivní práce pro společnost s vice jak 20 letou historií 

 
 
 
Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám prosím svůj životopis a motivační dopis na 
email: prace@krenova.cz a my se Vám ozveme s termínem schůzky. Těšíme se na setkání s Vámi.  
 

 
Ing. Jana Křenová – externí personalista, www.krenova.cz 

 
Zasláním svého životopisu nám zároveň dáváte souhlas, abychom v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, spravovali a dále zpřístupňovali svým klientům tyto údaje 
za účelem zprostředkování zaměstnání, a to až do Vašeho ústního či písemného odvolání. Správa a zpracování 
údajů budou probíhat v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu stanoveného výše. 
 


