Nabídka zaměstnání
AŽD Praha je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací,
telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast
kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. V těchto hlavních
oblastech AŽD Praha zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a
servis zařízení, systémů i investičních celků nejen v ČR, ale i v dalších skoro 20-ti zemích
Evropy, Asie a Ameriky.
Popis pracovní pozice a pracovní náplně:
Pro oddělení Zahraničního obchodu a marketingu hledáme energické, kreativní a hlavně
pracovité kandidáty na dvě pozice Specialista pro zahraniční obchod-technik a Manažer
zahraničních projektů. Místo výkonu zaměstnání je u obou pozic Praha.

Specialista pro zahraniční obchod-technik
Pracovní náplní pro pozici "Specialista pro zahraniční obchod-technik" bude technická
podpora pro obchodní činnost, příprava rozpočtů obchodně technické dokumentace a
zároveň podpora týmu pro management zahraničních zakázek. Po zapracování se
předpokládá i samostatná obchodní činnost v určeném teritoriu.
Manažer zahraničních projektů
Pracovní náplní pro pozici "Manažer zahraničních projektů" bude podpora technická a
administrativní podpora týmu řízení zahraničních zakázek. Po zapracování se předpokládá
i samostatná činnost řízení zahraničních zakázek.

Požadavky:
Úspěšný uchazeč by měl zejména mít:
· Znalosti z oboru železniční zabezpečovací techniky, sdělovací techniky či elektroniky,
nebo z oblasti řízení projektů a stavebních postupů,
· VŠ nebo SŠ technického zaměření (předchozí praxe v oboru není podmínkou, ale
velkou výhodou),
· vůli poctivě plnit svěřené úkoly a dále se vzdělávat,
· mít komunikační schopnosti a schopnosti organizace vlastní práce, schopnost vedení

·
·
·
·

týmu,
aktivní schopnost komunikovat v AJ pro obě pracovní pozice, a RJ pro pozici
Specialista pro zahraniční obchod-technik. Další jazyková výbava je velkou výhodou,
velmi dobrou znalost práce s výpočetní technikou (MS Office, MS Project, AutoCad
popř. jiný projekční nástroj),
ochotu cestovat do zahraničí a být časově flexibilní,
řidičský průkaz sk.B.

Co nabízíme:
· Zajímavou a stabilní práci v mladém kolektivu pro silnou společnost s dlouhou tradicí,
· odborný i kariérní růst,
· firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 7,5 hodinovou pracovní
dobu, příspěvek na penzijní pojištění a další,
· termín nástupu do zaměstnání a plat dohodou s možností růstu podle pracovních
výsledků,
· odborný růst.
Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu
tuhacek.ivan@azd.cz, nebo telefonu 602 143 581.

