METALIMEX je zavedená, silná a stabilní obchodní společnost působící na tuzemském a zahraničním trhu více než
70 let. Firma patří mezi 100 nejvýznamnějších firem podle řebříčku Czech Top 100. Přidanými hodnotami
společnosti jsou dlouhodobá tradice a obchodní know-how, které umožňují nadstandardní plnění individuálních
požadavků zákazníků v oblasti obchodování komoditami.

Nejlepší

pracují

pro

nejlepší

Pokud hledáte SPOLEHLIVÉHO, STABILNÍHO A SILNÉHO zaměstnavatele,
přidejte se k nám na pozici:

SALES BACK OFFICE SPECIALIST

NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•

Místo výkonu práce Břidličná
Pracovní smlouvu na plný úvazek na dobu zástupu za MD
Zázemí renomované, stabilní a silné společnosti
Zajímavou, různorodou a zodpovědnou práci
Širokou škálu benefitů
Odpovídající finanční ohodnocení

VAŠE HLAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI BUDOU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Praktické zajišťování uzavřených kontraktů – back office pro obchodního manažera
Registrace uzavřených kontraktů a jejich vkládání do IS
Realizace obchodního případu až po fakturaci
Kontrola správnosti došlých/vydaných dokladů dle uzavřených kontraktů a kalkulací
Zajišťování fakturace a likvidace faktur dle platných daňových, účetních s celních předpisů
Zajištění plateb v souladu s vnitřními předpisy a instrukcemi vedoucího obchodního referátu
Zajišťování licenčních a celních záležitostí, podkladů pro vyřízení bankovních akreditivů/garancí
Vedení operativní evidence obchodních případů v souladu s výkazy MTX a s evidencí a doklady
partnera v projektu i odběratele
Skenování originálů smluv a objednávek včetně všech jejich dodatků, archivace, skartace
Spolupráce s obchodem, ostatními odděleními firmy a výrobním závodem
Plnění dalších úkolů v rámci vymezeného okruhu činností

HLEDÁME VÁS POKUD MÁTE:
•
•
•
•
•
•
•
•

Min SŠ vzdělání, ekonomické zaměření výhodou
Zkušenost na pozici Back Office ve výrobní firmě min 1 rok nebo silná kompetence v
administrativě
Schopnost komunikovat a vést agendu v angličtině
Aktivní znalost MS office
Máte ŘP sk. B
Máte zodpovědný Jste zodpovědný/á v přístupu k práci, jste precizní, samostatnost
Schopnost učit se nové věci, flexibilita
Znalost SAP, Karat nebo jiného ERP výhodou, zkušenost s vkládáním dat do systému

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu:
pickova@metalimex.cz
Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách
spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

http://www.metalimex.cz/o-

