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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 
 
 
Společnost REJA spol. s r.o. výhradní zástupce švýcarské značky Phonak v České republice hledá do svého mladého 
a dynamického týmu vhodného kandidáta na pozici: 
 
 

AKUSTICKÝ TECHNIK 
 

Chcete, aby se Vám práce stala povoláním, a každý den jste si cestou domů mohli říct: tento den nebyl 
promarněný? Pak pojďme spolu pomáhat lidem lépe slyšet. Protože nejlepší odměnou je vidět za sebou odkaz a 
my Vám jej zde pomůžeme zanechat.  
 
 
Požadavky: 

 Vysokoškolské vzdělání I., II. stupně nejlépe v oboru Biomedicínský technik (tedy Ing. a Bc.). Šance i pro 
absolventy  

 Komunikativnost  

 Reprezentativní vystupování  

 Trpělivost  

 Flexibilita a spolehlivost  

 Týmová práce  

 Schopnost nebát se a učit se nové věci  

 Znalost pájení výhodou (pokud ani nevíte, co tento pojem znamená, nebojte se - máme výborné školitele)  

 Znalost práce s ES Pohoda výhodou (rychle se v našem systému zorientujete)  

 Technická zručnost, orientace v pracovních listech a postupech (na všechno máme návody)  

 Komunikace v AJ slovem i písmem (na školení ve Švýcarsku češtinu nečekejte)  

 Řidičský průkaz B výhodou  

 Znalost administrace e-shopu výhodou  

 Odborná způsobilost dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., min. § 5 výhodou  

 Loajálnost vzhledem ke společnosti  
 
 
Náplň práce:  

 Každodenní komunikace s klienty  

 Zabezpečení chodu provozovny  

 Komunikace s partnery (tedy s lékaři)  

 Zabezpečení a školení servisu, kontroly a údržby sluchadel  

 Administrace a správa e-shopu  

 Poskytování odborné konzultace v oblasti příslušenství ke sluchadlům  
 
 
Nabízíme (navíc mimo samozřejmostí jako jsou mobil, notebook, firemní tarify apod.): 

 Smysluplnou práci  

 Plný pracovní úvazek  
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 Možnost rozvoje a seberealizace  

 Zapojení se do projektů společnosti  

 Přátelský kolektiv ve stabilní společnosti 

 Možnost kariérního růstu  

 Zajímavá školení a semináře (i v zahraničí)  

 Komunikace s odborníky v dané oblasti 

 Lákavé finanční ohodnocení + bonusy dle výsledků  

 Zaškolení do dané problematiky  

 Samostatnost  

 Řadu zaměstnaneckých výhod  

 Nástup ihned  
 
 
Lokalita pracoviště:  

 Ostrava 

 
 
V případě zájmu nám napište na e-mail helpdesk.phonak@reja.cz, do předmětu prosím uveďte „Kariéra“. 
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