
Baví Vás technika?
Potřebujete auto nebo služební byt?

Pokud si v současném zaměstnání říkáte, že by bylo fajn, kdyby někdo konečně ocenil Vaše nápady, aktivitu 
a oddanost � rmě nebo pokud potřebujete řešit auto a bydlení, toto místo by Vás mohlo zajímat.

Už více než 20 let jsme na trhu v ČR a SR. Dodáváme skvělé přístroje a systémy pro diagnostiku životního 
prostředí. Budete s nimi seznámen jak Vašimi budoucími kolegy ve společnosti Ekotechnika, tak našimi dodavateli 
v zahraniční.

Pro posílení našeho kolektivu hledáme dalšího TECHNIKA, který:

• Má nápady
• Umí se nadchnout pro práci
• Je ochotný se vzdělávat v naší speci� cké oblasti
• Bude mít radost z týmové spolupráce jak se spolupracovníky, tak s klienty
• Má technické SŠ nebo VŠ vzdělání (práce je vhodná i pro absolventa)
• Umí alespoň písemně komunikovat v AJ

VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:

Jestliže jste v současném místě unaveni z korporátních pravidel, toxických vztahů a negativního prostředí, u nás 
budete spokojeni.

Chcete-li pracovat v kolektivu, kde se kolegové a kolegyně vzájemně nepodráží, ale táhnou za jeden provaz, 
pak neváhejte a ihned:

• pošlete e-mail s vaším telefonním číslem na: marketing@ekotechnika.cz,
• nebo volejte našeho marketingového specialistu pana Marka Imlaufa na telefonní číslo 775 621 287,
• nebo zkuste zavolat přímo majiteli na 602 756 528

www.ekotechnika.cz

Naše společnost má na trhu co do speci� čnosti a rozsahu sortimentu dominantní postavení. Reference lze získat od 
našich zákazníků, kterými jsou vysoké školy, výzkumné ústavy, inženýrští geologové, hydrogeologové, státní instituce 
a řada dalších subjektů pracujících v oblasti přírodních věd. Majitelem společnosti je česká fyzická osoba.

V našem malém kolektivu jsou vstřícní lidé, kteří jsou na své místo hrdi a proto s nimi nebudete muset bojovat. 
U nás budete důležitým partnerem pro naše zákazníky.

Budete jezdit do práce služebním autem (případně se můžeme dohodnout na jeho používání i k soukromým 
cestám). 

Protože víme, že telefonování je nezbytnost, obdržíte mobilní telefon i pro soukromé použití.

Pro zvýšení pestrosti Vaší práce budete občas vyjíždět na služební cesty – po zaškolení i do zahraničí. Vaše hodnocení 
bude nezávislé na tom ,, jak se majitel vyspí“. Dopředu budete znát, jakou provizi obdržíte za realizované projekty, 
na kterých se budete podílet. Vaše nápady a aktivita budou zohledněny v pololetních odměnách.

• Návrhy technických řešení na měřicí systémy v oblasti diagnostiky životního prostředí
• Technická podpora zákazníkům a obchodnímu oddělení
• Občasné instalace a zaškolení měřicích systémů u zákazníků
• Spolupráce na vývoji nových měřicích systémů (např. protipovodňové varovné systémy pro obce)

• Do práce se těšíme
• Pracujeme naplno, ale stejně tak dobře umožňujeme zaměstnancům odpočinek
• Většinu práce stíháme v 8 hodinové klouzavé pracovní době. Výjimkou jsou občasné služební cesty
• Zažíváme i krize, ale snažíme se práci dělat tak, aby nenastávaly
• Pracovat budete v čistém příměstském prostředí s dobrou dostupností do Prahy i veřejnou dopravou, v nově     
            zrekonstruované budově v Karlíku u Dobřichovic
• Jste z daleka? Umožníme Vám bydlení ve � remním bytě
• V našich kancelářích se nebudete v létě potit, všechny kanceláře jsou klimatizované
• Open space u nás nemáme
• Parkování je zajištěno


