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Hledáme asistentku na našem obchodním odd ělení! 
Naše firma LIFT COMPONENTS s.r.o. – výrobce výtah ů je českou firmou, 

špičkou ve svém oboru a v sou časné dob ě rozši řujeme naše obchodní odd ělení 
o tuto volnou pracovní pozici: 

Asistentku obchodního odd ělení 
Na starost budete mít: 

• Příjem zakázek, přípravu kupních smluv  
• Práci v programu MoneyS4  
• Komunikaci se zákazníky  

Co pro tuto pozici pot řebujete? 

• SŠ vzdělání obchodního směru 
• Zkušenosti s prodejem  - (např. zpracování kupních smluv a nabídek) 
• Samostatnost a kreativitu  
• Znalost anglického jazyka  na úrovni B1  

(běžná e-mailová komunikace se zákazníky a dodavateli) 
• Schopnost udržovat ve věcech pořádek a p řehled  

Nabízíme: 

• Nástup možný ihned 
• Sjednání pracovní smlouvy přímo se zaměstnavatelem 
• Možnost nahlédnout i do oblasti marketingu a podíle t se na tvorb ě propaga čních 

materiál ů 
• Kariérní r ůst v oblasti obchodu a marketingu – prostor pro vla stní nápady 
• Být součásti úspěšné firmy a podílet se  na jejím a svém úspěchu 
• Kreativní práci v rozvíjející se spole čnosti  
• Být součásti úspěšné firmy a podílet se  na jejím a svém úspěchu 
• Příjemné prost ředí a dobrý kolektiv 
• Příspěvek na dopravu 
• 5 dní dovolené navíc, stravenky 

 

Pokud si v ěříte, zastavte se za námi  a udělejte si obrázek o nás. Možná svoji 
budoucnost (pracovní) budeme tvořit společně. 

 Podívejte se t řeba, jak se u nás pracuje: http://www.lift-components.cz/kariera-na-lc.html  

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš motiva ční dopis a životopis. 

K žádosti o práci u nás pot řebujeme doložit: 

• Motivační dopis (proč u nás chcete pracovat a proč bychom měli vybrat právě Vás) 
• Profesní životopis  
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• Maturitní vysvědčení a jiná osvědčení, či doporučení 

To vše zasílejte na email nebo poštou na: hr.asistent@liftcomponents.cz  

Zasláním Vašeho životopisu společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v 
personální databázi společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, 
nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 


