
Back Office Manager

e-Net, s.r.o..

Zverejnená ponuka

Na stránke: www.profesia.sk
ID: 3284560
Vytvorené: 11.1.2018 19:54:39
Aktualizácia: 11.1.2018 19:54:39
Zverejnené: 11.1.2018 19:54:39
Platnosť: 11.2.2018
Pozícia: Back office špecialista, Office manager
Pracovná oblasť: Administratíva
Bankovníctvo
Vyhovujúce životopisy nie sú posielané e-mailom
Pracovná ponuka čaká na preverenie Oddelením podpory zákazníkov. 

Miesto práce
Lichnerova 35, Senec

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
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Ponúkaný plat (brutto)
motivujúci

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hľadáme na úrovni vystupujúceho , komunikatívneho kolegu / kolegyňu. Hlavnou náplňou práce je
starostlivosť o BackOffice našej spoločnosti. 

Ak máme taxatívne vymenovať:
• sledovanie a vyhodnocovanie vývoja predávaných služieb 
• sledovanie a vyhodnocovanie cieľov pri predaji produktov
• sledovanie a vyhodnocovanie konkurenčných ponúk a odporúčanie reakcií / opatrení
• správa a úprava stránky sociálnej siete (práca s Facebook..)
• správa a údržba aktualizácií www stránky 
• správa a údržba informačného kanálu 
• nahlasovanie štatistík – mesačné a štvrťročné štatistiky abonentov ,na základe výstupov z interného
systému
• administratívne úkony ako preberacie protokoly, dodatky, zmluvy ich kontrola, editácia, zabezpečovanie
podpisov
• komunikácia so zákazníkmi, riešenie administratívy okolo zákazníka
• zodpovednosť za administratívny a organizačný chod oddelenia a vedenie pridelenej agendy
• koordinovanie podriadených zamestnancov a delegovanie úloh
• vedenie zápisov z porád a príprava podkladov pre porady
• komunikácia s úradmi, dodávateľmi a inštitúciami.
• zodpovednosť za nákup kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárií

https://www.profesia.sk/writeus.php?writeus_type=support


• zabezpečovanie servisných opráv hnuteľného a nehnuteľného majetku cez subdodávateľov

Zamestnanecké výhody, benefity

Sme telekomunikačný operátor a spoločnosť stabilne pôsobiaca na trhu od roku 2003 a dlhodobo sa podľa
ookla držíme v TOP5 Slovenských operátorov. 

Čerpáme výhody z faktu, že sme menšia a dynamická rastúca spoločnosť (aktuálne do 20 ľudí), takže
zabudnite na stereotypy, u nás vládne rodinná neformálna atmosféra, každý má možnosť sa realizovať a
rásť. 

Samozrejmosťou je motivujúce finančné ohodnotenie priamo úmerné výkonu a angažovanosti plus rôzne
bonusy a odmeny.

Neposlednou výhodou je lokalita - Senec, takže pri cestovaní do a zo zamestnania nie ste traumatizovaný
nekonečnými kolónami.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

11.2.2018 (ostáva ešte 31 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

administratíva, ekonomika, obchod

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- proklientský prístup
- logicky analyzovať vzniknuté situácie a navrhovať riešenia
- obchodné myslenie
- orientácia na zákazníka a vzťah k práci so zákazníkmi
- schopnosť sústrediť sa na detaily



- záujem o dlhodobý pracovný pomer
- 100 % pracovné nasadenie a zmysel pre zodpovednosť 
- príjemné vystupovanie 
- komunikačné zručnosti na vysokej úrovni 
- trestná bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

e-Net je spoločnosť, ktorá ako prvá na Slovensku vybudovala v roku 2004 a 2005 v Senci optickú sieť pre
domácnosti. Na tejto sieti testovala mnohé najmodernejšie a najinovatívnejšie technológie, vďaka čomu
má obrovské know-how a vysoký rating medzi poskytovateľmi služieb - operátormi (podľa ookla sa drží
dlhodobo v TOP 5 slovenských poskytovateľov). Svoje skúsenosti využíva aj pri budovaní a správe sietí
svojich zákazníkov - iných operátorov alebo menších aj väčších spoločností.

Počet zamestnancov

10-19 zamestnancov

Adresa spoločnosti

e-Net, s.r.o.

Lichnerova 35 
90301 Senec
http://www.e-net.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Tomáš Juríček
Tel.: 0220202020
E-mail: praca@e-net.sk 

https://www.profesia.sk/show_map.php?action=contact&offer_id=3284560&geo_id=199349
http://www.e-net.sk/
tel:0220202020
https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=3284560&inc_stat=1

