BACK OFFICE MANAGER
Baví Tě práce a komunikace s lidmi? Líbilo by se Ti mi pod palcem veškeré provozní činnosti recepce a nastavit
si věci podle sebe? Chceš se rozvíjet v tom co už trochu znáš z pozice recepční/office managera a mít dobrý
pocit z toho, že dokážeš přinést něco nového?
S radostí přivítáme do našeho kolektivu nového kolegu/novou kolegyni, s energií a chutí posouvat věci
dopředu a pomoc s nastavením chodu naší recepce.
CO u nás budeš dělat?
•
•

•
•
•
•
•
•

Vymýšlet, co by bylo potřeba v rámci provozu recepce zlepšit – prostoru pro seberealizaci je dost
Budeš prvním dojmem naší firmy, který dbá na to, aby vše na recepci klapalo a bylo dobře postaráno
o klienty a návštěvy (vyřizování telefonních hovorů a vzkazů, vítání návštěv, zajištění občerstvení,
udržování pořádku v prostorách firmy a zasedacích místnostech aj.)
Vyřizovat poštovní a kurýrní zásilky
Mít pod kontrolou sklady a evidenci vozového parku (ve spolupráci s Office Support Specialistou)
Dohadovat podmínky spolupráce s dodavateli služeb a kontrolovat jejich plnění (uklízecí firma,
správa budovy…)
Vyřizovat objednávky a nákup drobného zboží a materiálu
Spravovat firemní datovou schránku
Budeš i pravou rukou účetního oddělení – zpracovávat došlé daňové doklady (faktury), a mít na
starosti pokladnu s drobnou hotovostí

KOHO hledáme?
Organizačně nadaného sympaťáka/sympaťačku, který/která:
▪ se stane menším inovátorem našeho backofficu – vezme si chod recepce na 100% za své a nastaví si
veškeré procesy podle sebe
▪ už trochu ví, co ho čeká – resp. má ideálně nějaké zkušenosti v obdobné pozici za sebou
▪ snaží se vždy proaktivně hledat optimální řešení a se zodpovědností přistupovat k zadávaným úkolům
▪ má příjemné vystupování, dobré organizační a komunikační schopnosti
▪ je aktivním řidičem (pro příležitostné nákupy)
▪ vyzná se v MS Office (Outlook, Excel, Word)
▪ bez problému dokáže komunikovat (písemně a ústně) v anglickém jazyce
Těšíme se na Tvůj životopis, který prosím pošli na anna.jelinkova@c-in.eu, a v nejbližších dnech dostaneš
odpověď.
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