
 
 

   

Díky každodenní práci každého z našich lidí se naši zákazníci vždy dostanou bezpečně do svého cíle. Ať už 
potřebují odvézt děti, zavézt zboží do obchodu, spěchají v sanitce někomu na pomoc nebo se chtějí jen 
tak projet. Společně jsme tu pro jejich potřeby, podnikání i radost. 

Přijímací technik servisu nákladních vozidel Mercedes-Benz 

Proč pozici přijímacího technika potřebujeme: 

Aby zajistil ve více než stoprocentní kvalitě očekávání zákazníka servisu od objednání až po předání vozu. 

Co je výsledkem práce přijímacího technika: 

Včas a správně provedená, se zákazníkem vykomunikovaná a vyfakturovaná servisní zakázka. 

Co konkrétně technik dělá: 

 aktivně komunikuje se zákazníky servisu 
 plánuje servisní zakázky 
 přijímá vozidla do servisu a zadává zakázkové listy 
 monitoruje průběh servisních prací a komunikuje s vedoucím dílny 
 zpracovává návrhy cenových kalkulací 
 fakturuje zakázky a předává vozidla zákazníkům po servisu 
 průběžně komunikuje se zákazníky 
 pečuje o spokojenost zákazníků 

Jak poznáte, že se na to hodíte? 

 základem je, že chápete, co ten úkol znamená a proč je důležitý 
 rozumíte si s těžkou technikou víc, než s osobákem – uvítáme zkušenosti kolem nákladních 

vozidel/zemědělských strojů/stavebních strojů apod. 
 máte za sebou dobré výsledky v obchodě nebo službách 
 jste velmi zdatný v práci s počítačem a nevadí vám administrativa 
 umíte vyřešit nepříjemné situace 
 výhodou je: zkušenost v DMS systémech a znalost značky MB 

Proč pracovat právě u nás :) 

 na začátku vás dobře zaškolíme 
 můžete odborně růst a spolupracovat se zkušenými kolegy 
 svých lidí si vážíme, jednáme férově a na rovinu 
 pokud přijdete s opravdu dobrým nápadem, oceníme to a uvedeme do praxe 
 nejsme malá firma, ale jsme v pohodě – žádný korporát :) 
 budete pracovat pro zavedenou firmu na trhu, na kterou se můžete spolehnout 
 po dobu adaptace je garantována pevná mzda 

Rádi byste získali více informací? Přišli se podívat nebo i zkusit, jak to u nás funguje? Ozvěte se: 

email hrm@milankralgroup.cz nebo na tel. 602 262 078 – Nikola Václavková 
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