Společnost Accace byla založena v roce 2006 a má více než 1700 klientů zejména v regionu
střední a východní Evropy. V České republice máme pobočky v Brně, Praze, Ostravě.
Poskytujeme služby v oblasti účetnictví (outsourcing), daňové a právní poradenství,
unikátní IT řešení s tímto spojené.
Chceš nastartovat kariéru v ADMINISTRATIVĚ nebo hledáš novou výzvu?
Do našeho týmu hledáme komunikativní kolegyni/ kolegu na pozici RECEPČNÍ. Pozice
je vhodná zejména pro čerstvé absolventy s minimální praxí.
Co u nás budeš dělat?
*70 % pracovní náplně tvoří přepojování příchozích telefonátů kolegům a zpracování pošty
*30 % náplně je různorodá podpora týmu (např. skenování, kopírování), péče o návštěvy,
objednávky, péče o kancelářské prostory, obsluha kávovaru, myčky.
Tvůj ideální profil:
*středoškolské vzdělání s ekonomickým zaměřením
*výhodou alespoň krátká praxe na recepci nebo v administrativě
*znalost produktů MS Office (budeš zejména používat Excel - tabulky, Outlook - psaní
emailů a zadávání událostí),
*znalost angličtiny pro vyřízení telefonických vzkazů, uvítání návštěvy apod.
*schopnost komunikovat diplomaticky a s úsměvem
*schopnost pracovat na více úkolech současně, zodpovědnost - hlídáš si všechny úkoly, aby ti
nic neuniklo, ani tě nerozhodí žádný nečekaný úkol :)
Jedná se o práci plný úvazek po - pá od 8:30 do 17 h
Co ti můžeme nabídnout?
*vstupní zaškolení na agendu a skvělý tým, kde všichni táhneme za jeden provaz
*balíček benefitů:
- roční bonus (13. plat)
- stravenky v hodnotě 90 Kč
- 5 dnů dovolené navíc + 2 dny placeného volna pro zdravotní indispozici
- teplé a studené nápoje, ovoce/ zelenina na pracovišti zdarma
- kurzy angličtiny a odborná školení
- cestovní pojištění, masáže
- teambuildingové aktivity (např. letní, vánoční večírek)
*příležitost k získání zkušeností s prací na zajímavých projektech a k odbornému růstu. Máme
zájem, aby tě práce v našem týmu bavila a chodil/a jste do práce rád/a!
Zaujala tě tato nabídka?
Termín nástupu je možné dohodnout individuálně, pokud nemůžeš nastoupit ihned.
Pokud tě tato pozice oslovila, prosím neváhej a zašli co nejdříve tvůj životopis na email:
accace@teamio.eu
Accace Outsourcing, s.r.o. Vídeňská 63, 639 00 Brno.
Těšíme se na spolupráci!

