
Náš člověk má: 

·  Ukončené středoškolské vzdělání, 
·  Má znalost práce na PC 
   (znalost SQL, popř. Linuxu vítána), 
·  Je manuálně zručný, 
·  Vlastní řidičský průkaz sk. B jako aktivní řidič
·  ·  Je samostatný, spolehlivý, komunikativní 
   a týmově orientovaný.
·  Nedělá mu problém anglicky psaná 
   dokumentace, občasné telefonáty 
   v anglickém jazyce.
·  Pokud navíc máš za sebou praxi v servisní 
   činnosti, což považujeme za výhodu, 
   mů   může být ruka v rukávu.

Co by bylo fajn, kdybys uměl/uměla:

·  Hledáme šikovného člověka, který 
   dokáže zkrotit software v oblasti vážicích, 
   etiketovacích a balicích strojů, 
   EET pokladen a  pokladních systémů
·  Který se chce rozvíjet a nabírat nové 
   zkušeno   zkušenosti v oblasti oprav, servisu 
   a instalací těchto systémů.

Co na oplátku nabízíme my:

·  Zajímavou a rozmanitou práci, 
   přátelský kolektiv, flexibilní pracovní dobu
·  Jsme dynamicky se rozvíjející 
   stabilní společnost, a není to fráze. 
   Letos slavíme už 30 let na trhu. 
      Můžeš slavit s námi…
·  Pokud si vzájemně padneme do oka, můžeš 
   se po nástupu těšit na zajímavé finanční 
   ohodnocení
·  A taky u nás nezakrníš – profesní růst 
   a vzdělávání jsou u nás samozřejmostí.

   P.S. Nastoupit můžeš klidně hned…

Chceš se stát naším novým kolegou?

Pokud jsi dočetl až sem a máš zájem 
se s námi potkat, pošli svoje CV a pár řádek 
o tom, co by tě na této práci u nás bavilo 
na email : walters@novumglobal.eu

Novum Global, a.s,
28 Pluku 11, Praha 10
www.novumglobal.eu

walters@novumglobal.eu
+420 267 997 111

Obchodně-technologická společnost v Praze Novum Global a.s., patří k leaderům na trhu jako 
dodavatel pokladních, vážících systémů a prodejního vybavení, měrné techniky v oblasti PHM a 
informačních systémů. Jsme stabilní, a není to fráze. Letos slavíme už 30 let na trhu. Přemýšlíme 
o budoucnosti a hledáme stále nové inovativní technologie, které přinášejí našim klientům jed-

nodušší práci. V současné době hledáme nového kolegu na pozici SERVISNÍ TECHNIK.

Dokážeš zkrotit software?
Chtěl bys být součástí technologické 
společnosti s dlouhou tradicí na trhu?

Pak hledáme právě tebe!


