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nové kolegy na pozici

Technika/techničku likvidace pojistných událostí
na majetku
Zajímáte se o oblast staveb a stavebních technologií?
Rozumíte technické stránce věci a máte chuť přijímat nové výzvy?
Nebojíte se zodpovědné práce a dokážete si ji flexibilně koordinovat?
Máte rádi cestování autem a komunikace s lidmi je pro Vás hrou?

Pokud jste odpověděli 4x ANO, pak hledáme právě Vás!
Co budete dělat v běžný pracovní den?
 Jezdit po svěřeném regionu a provádět prohlídky a fotodokumentaci poškozeného movitého
i nemovitého majetku a stanovovat rozsah jeho poškození v návaznosti na technologii oprav.
 Kalkulovat náklady na opravu nemovitostí a věcí movitých.
 Komunikovat s klienty a pomáhat jim s řešením škodné události na jejich majetku.
 Ve specializovaném programu zpracovávat podklady získané v terénu.
Jak si Vás představujeme?
 Máte ukončené SŠ vzdělání nebo SOU s maturitou stavebního zaměření.
 Orientujete se ve stavebních technologiích tak, že zvládnete posoudit stavebně-technický stav
poškozeného majetku.
 Máte aktivní ŘP sk. B - v autě na cestách strávíte cca 70% vaší práce.
 Kamarádíte se s PC a MS Office znáte jako běžný uživatel - dokážete vytvořit zprávu ve Wordu
a vyplnit tabulku v Excelu.
 Velkou výhodou pro Vás bude Vaše předchozí praxe ve stavebnictví nebo znalost procesu likvidace
pojistných událostí.
 Máte pozitivní a optimistický přístup, rychle se rozhodnout a vyřešit jakýkoliv problém je pro vás
hračka.
 Dokážete reprezentativně vystupovat, máte rád/a lidi a baví Vás komunikace s nimi.
Na co se můžete těšit?
 Flexibilní pracovní dobu, kterou si určujete sami s ohledem na potřeby klientů.
 Přátelské prostředí s bezva kolegy.
 Jistotu a stabilitu zaměstnání v perspektivní firmě.
 Zajímavé platové ohodnocení závislé na Vašem pracovním nasazení.
 Odborná školení, která rozšíří Vaše znalosti.
 5 týdnů zasloužené dovolené a 3 dny zdravotního volna (sickness days).
 Služební telefon a služební vozidlo k využití i pro soukromé účely.
 Široký program dalších zaměstnaneckých benefitů, ve kterém si každý najde to své.
 Budete mít dobrý pocit z toho, že Vaše práce má smysl.
 Na starosti budete mít region: Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště – Jičín
 Kancelář: v Mladé Boleslavi nebo Jičíně, případně práce formou Home office (práce z domu).
 Nastoupit můžete ihned nebo dle dohody.
Zaujala Vás naše nabídka a rádi byste se dozvěděli víc?
Pak zašlete Vaše CV na níže uvedenou emailovou adresu. Ozveme se Vám!
Global Expert, s.r.o.
Bc. Klára Půlpánová, pesonalistka
V Ráji 919, 530 02 Pardubice
GSM: +420 724 340 988
kpulpanova@koop.cz
www.globalexpert.cz

