
Příprava zboží k prodeji a balení 
 

Jsme parta mladých lidí a hledáme spolehlivou posilu našeho týmu v již zaběhlé firmě. Naše tempo růstu je raketové, protože makáme 
na 110%, hledáme nové cesty a máme společné cíle. Chceš se jen svést nebo jít s námi nahoru? Pokud se chceš jen svést, ani to 
nezkoušej. 

V případě, že máš znalosti v oblasti HW a SW a chceš se sám rozvíjet jako my, přidej se k nám. Práce se odehrává v backoffice, takže 
nevadí, pokud jsi spíše introvert. Bude se ti hodit základní znalost testování HW a řešení závad. Mezi tvé každodenní úkoly bude patřit 
rutinní práce na hale, která je sice nudná, ale má být pro tebe výzvou k vymýšlení nových procesů, vylepšení a hledání nových cest, 
jak problémům předcházet. Pokud budeš chtít, můžeš se posouvat a získávat nové zkušenosti s hardwarem. 

Chceš se spolu s námi stát jedničkou na trhu s repasovanými počítači? Potřebujeme do party někoho, na koho bude spolehnutí, připoj 
se k nám. Jsi absolvent? Nevadí! Rozhoduje to, zda chceš makat. 

Požadavky: 

+ alespoň základní znalost hardwaru a jak funguje 
+ zájem o IT 
+ nevyhýbat se práci a makat na sobě 
+ SŠ ( maturita není podmínkou ) 
 
Náplň práce: 

+ balení zboží do krabic a na palety 
+ jednoduché testování HW podle předem daného klíče 
+ základní opravy HW formou výměny komponent 
+ čištění a vyfukování HW stlačeným vzduchem 
 
Nabízíme: 

• Práce na hale je na HPP Po-Pá 8:00 až 16:30. V sezoně (září až prosinec) prodloužená pracovní doba na 7:00 až 16:30. Během 
roku odpracujeme maximálně 5 víkendových dnů. 

• Práci v mladém kolektivu - průměrný věk v týmu je 28,5 let 

• Bonusy a prémie 

• Občerstvení na pracovišti 

• Obědy zcela zdarma 

• Nástup možný ihned 
 
 

Bereme mezi sebe jen ty, kdo opravdu chtějí pomáhat a něco dokázat, proto obvykle na jedno obsazené místo vybíráme z mnoha 
uchazečů. Jsme nároční? Ano, jsme nároční na sebe, proto budeme nároční i na tebe. 

Nesnášíme lenochy, zašíváky a lemply. Pokud patříš do některé z uvedených skupin, vůbec nepiš. 

Zajímá tě naše nabídka? Pošli nám životopis s fotkou v PDF a doplň minimálně 3 důvody, proč chceš pracovat s námi a 3 věci, kterými 
bys naší společnosti přispěl. Do předmětu emailu napiš název pozice: „práce – příprava zboží k prodeji“. 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 
Technimax s.r.o. 

 

Kontaktní osoba: 
 
David Čížek 
cizek@technimax.cz 
Telefon: 
777 775 477 

 

Prosíme, nevolej! Pokud splníš všechny požadavky, budeme tě kontaktovat (pokud obdržíme email se 
životopisem), sejdeme se a neformálně si popovídáme. 
 

https://www.lmcg2.com/asmt/index.jsp?brand=g2&reportId=JOF&advId=1222109937&rps=202&brand=g2&langgui=cz&brand=g2&section=&lang=cz
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