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Nabídka pracovní pozice
Junior Account Manager s němčinou
Společnost HT International s.r.o. nabízející jazykové služby pod obchodní značkou Hero Translating je
mezinárodním poskytovatelem především odborných překladů. Jádro našeho teamu v pražské kanceláři na
Seifertova 9 (budova PSN naproti VŠE) doplňuje rozsáhlá síť domácích a zahraničních externích
spolupracovníků.

NÁPLŇ PRÁCE
Jde o "entry-level" pozici na částečný, flexibilní nebo plný úvazek. Pozice je vhodná pro čerstvé absolventy
a pro vysoce produktivní studenty, kteří jsou schopni skloubit zodpovědnou pracovní pozici se studiem.
Pozice Account Managera u nás zahrnuje na jedné straně obsluhu zákazníka (vypracování nabídek, příjem
objednávek, zákaznickou podporu), na druhé straně práci na vlastních projektech (analýza a segmentace
projektu, formální administrace v informačním systému, jednání s dodavateli, kontrola kvality, postprodukce,
krizový management). Protože jsme malá kancelář, je všem zaměstnancům občas přidělována i činnost
nesouvisející s jejich pracovní pozicí, na kterou není k dispozici dedikovaný pracovník (recepční činnosti,
podpora pro marketingové aktivity a podobně).

POŽADOVANÉ A PREFEROVANÉ ZNALOSTI
Kvůli odbavení našich německých zákazníků v současnosti hledáme pracovníka se znalostí němčiny na
úrovni dostatečné pro obchodní komunikaci emailem a telefonem. Pro komunikaci s dalšími našimi klienty
vyžadujeme rovněž kvalitní znalost anglického jazyka na úrovni dostačující pro e-mailovou obchodní
komunikaci. Znalost každého dalšího jazyka je velkou výhodou a určitě dojde k jejich uplatnění. Dále je nutná
znalost efektivní práce s běžnými kancelářskými aplikacemi (Word, Excel, Outlook). Výhodou je pokročilá
znalost práce s grafickými programy Adobe, znalost HTML, SQL, PHP, VBA, XML (v běžné práci se
nevyužijí, ale lze připravit příslušný projekt) a dovednost psaní všemi deseti prsty.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT
Můžeme nabídnout osobní přístup a pracovní prostředí
v malém kolektivu do 10 lidí. Naše pracovní agenda a
postupy se stále vyvíjejí spolu s novými technologiemi
a obchodní expanzí, takže nový spolupracovník bude
mít možnost profesně růst spolu s naší společností a její
směřování do jisté míry sám ovlivnit. Dobře se u nás
bude cítit ten, kdo rád přemýšlí o širších souvislostech
své činnosti, pro řešení nestandardního problému si
dokáže sám vytvořit metodiku a dokáže o ní diskutovat.
Základní platové ohodnocení na úrovni odpovídající
kvalifikaci uchazeče je postupně rozšiřováno
bonusovými schématy v závislosti na tom, jaké role s
jakou efektivitou bude pracovník schopen plnit.
V případě zájmu prosím zašlete CV v PDF souboru
pojmenovaném Vašim jménem a krátké představení
v těle emailu na emailovou adresu:

hr@hero-translating.com
a do předmětu napište: „RE: Nabídka pracovní pozice Junior Account Manager s němčinou“. V
případě, že budete odpovídat požadovanému profilu, rádi Vás pozveme k osobnímu pohovoru.

