Koordinátor cestovní a domácí asistence
JAK VYPADÁ PRÁCE U NÁS?
•
•
•
•
•

Přijímáme tísňová volání klientů a zajišťujeme pro ně cestovní a domácí asistenci.
Pomáháme klientům v zahraničí vyhledat nejbližší vhodné zdravotnické zařízení,
komunikujeme se zdravotním personálem a zajišťujeme případný transport zpět
do ČR.
Zajišťujeme pro klienty odbornou technickou pomoc při havárii v rámci domácí
asistence, např. elektrikáře, plynaře, topenáře, zámečníka.
Máme pravidelný směnný provoz, krátký a dlouhý týden, který vám měsíčně
poskytne větší počet volných dní.
Při práci s počítačem využíváme unikátní interní systémy.

KOHO HLEDÁME?
•
•
•

Potřebujeme znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
Znalost anglického jazyka pro komunikaci s našimi zahraničními partnery
(emailem / telefonicky).
Oceníme dobré organizační a komunikační vlastnosti, empatii, psychickou
odolnost a smysl pro týmovou práci.

Výhodou:
Znalost dalšího cizího jazyka (je navíc i finančně ohodnocena).

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Na pozici vás plně zaškolíme a podpoříme vaše další vzdělávání
Měsíční, sezónní a stabilizační bonusy
Náborový příspěvek a odměna za doporučení nové/ho kolegyně/ kolegy
Roční odměna ve výši jednoho měsíčního platu
Týden dovolené navíc
Stravenky
Kvalitní káva a ovocné dny
MultiSport karta
Plně hrazené individuální jazykové kurzy s rodilým mluvčím
Možnost aktivního využití cizího jazyka a finanční odměna za jeho znalost
Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění
Slevy na velké množství firemních produktů (pojištění majetku a motorových
vozidel, půjčení auta, volání, vedení účtu ČS, Prestige card)
Volné vstupenky na fotbalové a hokejové zápasy
Pestrou práci a přátelský kolektiv, který se schází také po práci
Možnost seberealizace
Nově zrekonstruované kanceláře se zónou pro relaxaci a zábavu
Smlouvu na dobu neurčitou a jistý finanční růst

Zašlete nám svůj aktuální profesní životopis na hr@1220.cz. Můžete použít také
odpovědní formulář na https://www.globalassistance.cz/kariera.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

