
 

 

 

 

 

Jsme inženýrská společnost, zabývající se vývojem a výrobou specializované chladící techniky šetrné k životnímu prostředí. 
Technologie použitá a integrovaná společností MIRAI INTEX s inovativními řešeními otevírá nové horizonty v oblasti chlazení, 
směřující k minimalizaci negativního vlivu člověka na životní prostředí, aby byl tento svět lepším místem k bydlení. Věříme, že 
lidský kapitál je naším nejcennějším přínosem. Nabízíme našim zaměstnancům jedinečnou příležitost být aktivní součástí 
rostoucí společnosti, nabízející možnost získání jedinečných zkušeností ve velmi zajímavém a inovativním oboru. 

 
Pro náš rostoucí závod v Brně v současné době hledáme talentované a motivované kolegy na pozici: 

 

 

MANAŽER TECHNICKÉ PODPORY A SERVISU 
 

NÁPLŇ PRÁCE: 

• Příprava kalkulace související s projektem/produktem pro potenciální zákazníky. 
• Příprava technických návrhů na použití produktu a technologie. 
• Komunikace se zákazníky ohledně technických témat, odstraňování problémů. 
• Tvorba a správa technické dokumentace pro podporu prodeje. 
• Koordinace technické komunikace s marketingovým a obchodním oddělením. 
• Projektové řízení v prodejním procesu. 
• Poskytování součinnosti marketingovému oddělení při vytváření marketingových publikací a průzkumů trhu vyžadujících 

technické zázemí. 
• Pořádání a účast na technických webových seminářích. 
• Rozvoj obchodní strategie společnosti a servisní politiky. 
• Komunikace se zákazníky a dodavateli ohledně instalací, údržby a servisu strojů. 
• Zákaznická podpora po prodeji – řešení technických problémů u zákazníků. 
• Správa servisu instalovaných strojů. 
• Vyhledávání servisních partnerů. 
• Nastavení sítě servisních služeb společnosti. 
• Vývoj a implementace servisního a instalačního školícího programu. 

 

POŽADUJEME: 

• SŠ/VŠ technického směru. 
• Ideálně 5 let praxe na obdobné pozici ve strojírenském prostředí. 
• Znalosti technických parametrů strojírenských výrobků. 
• Anglický jazyk na pokročilé úrovni. Další jazyk, zejména němčina a ruština, je výhodou. 
• Řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič. 

 

NABÍZÍME: 

• Zajímavou práci v mezinárodním prostředí v technologicky jedinečném oboru. 
• Prostor pro uplatnění vašich zkušeností a maximální možností seberealizace. 
• Možnost aktivně se podílet na růstu a rozvoji společnosti. 
• Příjemný a motivovaný kolektiv. 
• Velmi dobré finanční ohodnocení formou fixní mzdy. 
• Pouze denní směny, pružnou pracovní dobu od pondělí do pátku. 
• Kávu a pitný režim na pracovišti zdarma. 

 

  
 

 
 
 

Pro účely zaměstnání, dle zákona č.101/2000 Sb., Ochrana osobních údajů a nařízení EU parlamentu a Rady (EU) č.2016/679. 
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