Analytik/administrátor servisních smluv
Čestlice

Společnost Volvo Group, založena v roce 1927, je jeden z největších výrobců užitkových vozidel
(nákladních automobilů, autobusů, lodních motorů, stavebních strojů) ve světě. Naše produkty jsou
prodávány ve více než 180 zemích a zaměstnáváme přes 100 000 zaměstnanců. Naší ambicí je vždy
nabízet na trhu transportní řešení, která jsou nejvýkonnější, nejbezpečnější a nejohleduplnější k
životnímu prostředí.
Firma Volvo Group v České republice je zodpovědná za prodej, marketing a poprodejní servis pro
Volvo Trucks a Renault Trucks. V České republice pracuje pro společnost Volvo Group přes 300
zaměstnanců a v této chvíli máme po celé České republice 15 Truck Center. Našim zákazníkům
poskytujeme kompletní dopravní řešení pod jednou střechou - prodej nových a použitých trucků,
financování, servis, údržbu, prodej náhradních dílů a další související transportní řešení.

Do svého týmu přijmeme Analytika / administrátora servisních smluv, který/á má zájem pracovat
v mezinárodní & dynamické firmě.
Náplň práce
-

Analýza portfolia, simulace vývoje, příprava cenových map (ČR, region)

-

Kontrola kalkulací a příprava speciálních kalkulací (ČR, region)

-

Kontrola a schvalování požadavků (ČR)

-

Administrace aplikací servisních smluv (ČR)

-

Školení uživatelů (ČR, region)

-

Reporting (ČR, region)

-

Administrace portfolia (ČR)

Požadujeme
-

Vysokoškolské vzdělání technického směru

-

Základní technické znalosti (v oboru dopravní techniky velkou výhodou)

-

Uživatelské znalosti výpočetní techniky (Nadstandardní znalost Excelu výhodou)

-

Výborná znalost AJ (slovem i písmem)

-

Základní ekonomické znalosti výhodou

-

Analytické a dobré komunikační schopnosti

-

Samostatnost, ochota učit se

Nabízíme
-

Zázemí stabilní mezinárodní společnosti

-

Práce v příjemném prostředí s moderní technologií

-

Možnost profesního růstu v rámci společnosti v dané oblasti

-

Motivující finanční ohodnocení

-

Další zaměstnanecké výhody

-

Skvělý kolektiv

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Společnost si vyhrazuje právo oslovit pouze vybrané kandidáty.
Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování a uchování osobních údajů v databázi
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas platí až do jeho odvolání písemnou
formou.

