
Elektrotechnik - audiotechnika

MediaTech Central Europe, a. s.

Miesto práce: Drieňová 34, 821 02 Bratislava

Ponúkaný plat (brutto): dohodou, odmeňovanie podľa obchodných výsledkov

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, živnosť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• zabezpečenie manažmentu výroby zariadení
• kompletizácia a testovanie zariadení
• testovanie a odborné nastavenie zariadení
• inštalácia a servis zariadení
• vyhotovenie technickej dokumentácie

Požadované vzdelanie: 
vysokoškolské I. stupňa

Zameranie, odbor: elektrotechnické

Jazykové znalosti: 
Anglický jazyk - mierne pokročilý

Počítačové znalosti :
• Microsoft Excel - pokročilý
• Microsoft Outlook - pokročilý
• Microsoft Word - pokročilý
• AutoCAD - pokročilý
• CorelDraw - základy

Vodičský preukaz: B

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• znalosť produktov v oblasti zvukovej a komunikačnej techniky.
• odborná spôsobilosť podľa vyhlášky 508/2009 Zb. min. § 22

Informácie o výberovom konaní:
Ak ste už dosiahli v minulosti výsledky, máte znalosť v oblasti audio-video, zašlite nám svoju žiadosť s
profesným životopisom. U nás budete mať možnosť pracovať a vzdelávať sa s najnovšími technológiami.
Svoj profesný životopis s motivačným listom pošlite mailom na praca@mediatech.sk.

K žiadosti pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane údajov.
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Office asistentka / recepčná
MediaTech Central Europe, a.s.

Miesto práce: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Ponúkaný plat (brutto): od 4,50 - 5,00 EUR/ 1 hod. (podľa skúseností) + bonusová zložka
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok, na dohodu (brigády), internship, stáž

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
•	 zodpovednosť za fungovanie recepcie spoločnosti
•	 vybavovanie došlých telefonátov, návštev a e-mailovej komunikácie
•	 evidencia a spracovanie firemnej pošty a dokumentov
•	 vedenie a spracovanie interných dokladov
•	 komplexná administratívna podpora

Zamestnanecké výhody, benefity:
•	 pozícia je vhodná pre VŠ študentov s praxou v administratíve, ktorým ponúkame dlhodobú spoluprácu 

s možnosťou zamestnať sa po skončení VŠ
•	 zázemie stabilnej spoločnosti a know-how spoločnosti, ktorá patrí medzi svetovú špičku
•	 pôsobnosť spoločnosti na celosvetovom trhu
•	 príjemné pracovné prostredie a práca v mladom kolektíve
•	 teambuldingové aktivity
•	 ďalšie benefity prezentované na osobnom stretnutí

Požadované vzdelanie:
•	 min. stredoškolské s maturitou
•	 študent vysokej školy

Zameranie, odbor: ekonomické výhodou

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti:
•	 Hospodárska korešpondencia - pokročilý
•	 Microsoft Excel - pokročilý
•	 Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
•	 prax v oblasti administratívy výhodou

Informácie o výberovom konaní:
Svoj profesný životopis s fotografiou pošlite mailom na praca@mediatech.sk.
K žiadosti pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane údajov.


