Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz

Stážista/tka 3D skenery s NJ (Brno)
ABBAS, a.s. je česká firma s 23letou historií na trhu a přední hráč na poli bezpečnostních systémů,
strojového vidění a 3D technologií. Společnost ABBAS, a.s. zastupuje v současnosti 50 zaměstnanců v
rámci třech poboček (Brno, Praha, Ostrava).
Pro chystaný projekt hledáme obchodně orientovaného stážistu/tku do našeho týmu 3D skenování
se zaměřením na německy mluvící regiony (DACH). https://www.rangevision.eu/

Co u nás budeš dělat?
•
•
•
•
•
•

Dostaneš na starost projekt obchodní kampaně se zaměřením na univerzity v regionu DACH.
Ve spolupráci s naším markeťákem připravíš marketingový materiál (překlad).
Telefonicky budeš kontaktovat technické univerzity v regionu DACH.
Ve druhé vlně telefonicky a emailově oslovíš získané kontakty s tématem 3D skeneru.
Provedeš třetí vlnu kontaktů pro získání zpětné vazby, domluvení prezentace
Všechny Tvé aktivity a postup budeš průběžně konzultovat s Tobě přiděleným mentorem.

Co od Tebe očekáváme?
•
•
•
•
•

Obchodní myšlení a schopnost vést plynulou konverzaci v němčině po telefonu.
Flexibilitu a schopnost pracovat minimálně 3 dny v týdnu (cca 20 h/týdně)
Výbornou znalost německého jazyka. Angličtina Ti bude výhodou.
Práce s MS Office (zejména Excel).
Samostatnost a pečlivost, práci odevzdáváš v termínu a dotahuješ ke zdárnému konci.

Co Ti nabídneme?
•
•
•
•
•

Placenou stáž pro získání zkušeností ve velmi zajímavém a rychle rostoucím oboru.
Hodinovou mzdu 130 Kč/hod. + obchodní bonus.
Detailní pohled do technologií 3D skenerů včetně možnosti vyzkoušení práce se skenery.
Sehraný tým odborníků, které práce baví. Přečti si více o nás v rozhovorech.
Pěkné a přátelské pracovní prostředí, ABBAS má moderní sídlo společnosti.

Informace o pozici
•
•
•
•
•

Místo pracoviště:
Typ smluvního vztahu:
Benefity:
Termín nástupu:
Praxe, stáž:

Edisonova 5, Brno
Dohoda o provedení práce, doba určitá
Kafetérie, firemní akce
Ihned
Pozice vhodná pro absolventy

Zaujala Tě nabídka? Napiš nám, co Tě zaujalo, připoj prosím svůj profesní životopis a my se Ti rádi
ozveme. Díky a těšíme se na Tebe!

Kontakt:
Markéta Svobodová/Personalista: +420 602 740 514, marketa.svobodova@abbas.cz
http://www.abbas.cz/spolecnost/kariera/volne-pozice/stazistatka-3d-skenery-s-nj-brno/

