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Produktový specialista (06/2022) - ekonomika
Pro doplnění našeho týmu podpory hledáme samostatnou osobnost s aktivním a tvůrčím přístu-
pem, která má zájem o práci ve společnosti se smysluplným posláním.
 
Pokud dáváte přednost menší kanceláři před korporátním open spacem a chcete-li být důležitou 
součástí týmu, pak se Vám u nás bude líbit. 

Typ pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Lokalita: Nový Bor
Obor: IT, EKO – podpora 

Náplň práce:

 Uživatelská a metodická podpora našich klientů.
 Uživatelská a metodická podpora našich servisních zástupců.
 Odborné školení vybraných produktů.
 Tvorba metodických postupů našich produktů.

Očekávané znalosti a dovednosti:

• SŠ nebo VŠ nejlépe ekonomického zaměření. 
• Základní orientace v ekonomických agendách státní správy.
• Základní znalosti účetnictví, ideálně znalost zpracování účetnictví rozpočtových, příspěv-

kových organizací.
• Český jazyk na vynikající úrovni. 
• Organizační schopnosti a komunikační dovednosti. 
• Vysoké pracovní nasazení, spolehlivost a časová flexibilita.
• Práce s PC: MS Office 
• Řidičský průkaz skupiny B: aktivní řidič. 

Co Vám nabízíme: 

 Dobré finanční ohodnocení dle schopností, znalostí a zkušeností uchazeče (nástupní 
plat 27.000 – 35.000,- Kč + měsíční, čtvrtletní, roční prémie).

 Pružnou pracovní dobu + 5 dní dovolené navíc (po odpracování 12 měsíců).
 Možnost částečné práce z domova.
 Mobilní telefon s neomezeným tarifem. 
 Příspěvek na životní/penzijní pojištění (po odpracování 12 měsíců).
 Příspěvek na stravování zaměstnanců.
 Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců.

Nabídky zasílejte písemně na adresu: HAiDA s r.o., Gen. Svobody 802, 473 01 Nový Bor, 
nebo na e-mail: haida@haida.cz.  Zásilku označte "produktový specialista-ekonomika". 
Pokud máte zájem o výše uvedenou pozici, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis s 
motivačním dopisem. Připojte zejména vyjádření k očekávaným znalostem a dovednostem.

Příjem žádostí do výběrového řízení bude ukončen dne 17. 06. 2022. Vybraní uchazeči budou 
vyzváni k osobnímu jednání.

Společnost prohlašuje, že všechny zaslané materiály budou zpracovány a použity výhradně za účelem vý-
běru a  náboru uchazečů o zaměstnaní  ve společnosti.  Poskytnuté  materiály  budou zpracovávány do
ukončení výběrového řízení.
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Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách společnosti HAiDA s.r.o.
https://www.haida.cz/spolecnost/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

https://www.haida.cz/spolecnost/zpracovani-osobnich-udaju-gdpr

