
Více najdete na minimaxp.cz. Najdete nás také na   a  . 

Prosím zašlete nám Váš životopis na e-mailovou adresu TemjakovaM@minimax.de k rukám paní 
MartinyTemjakové společně s údaji o Vaší představě o výši platu a nejbližším možném termínu nástupu. 
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Technický referent (m/ž) 
Servisní oddělení 

Vaše náplň práce:  

 Objednávky materiálu a koordinace jeho dodávky na místo použití 
 Objednávky subdodavatelů a montážních plošin 
 Provádění přípravných prací 
 Zprostředkování kontaktních osob u zákazníka 
 Koordinace pracovní doby 
 Aktualizace projektové / zákaznické databáze (seznam sprinklerů, informační listy výrobku) 
 

Váš profil:  

 Vzdělání technického zaměření jako elektrikář / elektromechanik, mechatronik, projektant, konstruktér nebo  
srovnatelná kvalifikace 

 Znalost domovní techniky a systémů protipožárních zařízení výhodou 
 Dobré uživatelské znalosti MS Office a AutoCAD, německý nebo anglický jazyk na komunikativní úrovni 
 Organizační schopnosti a vysoký stupeň osobní odpovědnosti a odolnosti 

 Pro klienstký přístup s dobrými komunikativními dovednostmi  
 Pozice je vhodná také pro začátečníky v profesní kariéře 
 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 

Nabízíme: 

 Intenzivní přípravu na budoucí úkoly prostřednictvím interních školení 
 Finanční ohodnocení odpovídající vykonané práci a atraktivní odměny velké společnosti 
 Spolupráci v rostoucí mezinárodní společnosti 
 Přátelskou pracovní atmosféru 

 

Požární ochrana má perspektivu. Minimax je více než 110 let jednou z předních značek v oblasti požární ochrany. 

Skupina Minimax Viking v současnosti zaměstnává více než 9300 lidí a má celosvětový roční obrat více než 1,7 mili-

ardy EUR. Skupina je jednou z největších protipožárních společností na světě a provozuje několik vlastních výzkum-

ných, vývojových a výrobních zařízení. Ať už v automobilových závodech, elektrárnách, logistických centrech, admi-

nistrativních budovách, datových centrech nebo na lodích - Minimax nabízí řešení šitá na míru a je k dispozici s kom-

plexní nabídkou služeb i po instalaci systému protipožární ochrany. Objevte svou profesionální perspektivu v našich 

tuzemských systémech, modernizaci a servisu a posilte naši pobočku v Praze. 


