
Back office/finanční administrátor
Sports Team CZ je sportovní organizace, která se specializuje na tréninky 

plavání dětí i dospělých a to v 7 městech České  republiky.  

Hledáme do svého týmu do kanceláře v Pardubicích parťáka na pozici 
" Back ofiice/finanční administrátor", který nechce jen práci, do které si půjde 

odsedět 8 hodin. Hledáme člověka, který se pro práci umí nadchnout, 
chce se rozvíjet a je ochotný pro to něco udělat.

 

             - Budeš naší posilou v administrativní   
         činnosti, postupně by ses začal/a zapracovávat 

do účetnictví a financí všeobecně
  - Součástí Tvé práce bude i podpora našemu          

 řediteli (kafe si ale zvládne uvařit sám 😊)
- Budeš mít na starosti zákaznický servis, řešit  
     registrace, pomáhat po telefonu i e-mailu se 

vzniklými problémy
       - Budeš se podílet na správě našich  

           webovek, Facebooku a Instagramu, 
                prostě si přičichneš k problematice 

      marketingu

Co budeš dělat?

 
           - Umíš se pro práci nadchnout, jsi ochoten učit se

novým věcem a nebojíš se říct, že jde něco udělat jinak 
- lépe ? Skvěle, kreativec má od nás body navíc

- Jsi odhodlaný se ve své práci neustále posouvat i za cenu toho,
že bude občas potřeba zůstat v práci déle – výborně,  opět 

 bodík pro tebe
- Nebojíš se zvednout telefon? Naspat e-mail? Máš zmáknutou

češtinu? Pak máš od nás další plusové body 
- Máš základy účetnictví? – kurz zajistíme, pokud ale

znáš Pohodu, bude to pro tebe pohoda 
                 - Umíš pracovat s MS Office ? Excelovské tabulky a grafy  

                           jsou u nás oblíbené a snažíme se na nich stavět
            a stále se v nich zlepšovat 😊

Máš maturitu 
a jsi odhodlaný k dlouhodobé

spolupráci? Pak čti  dál, ať  
zjistíš, jestli hledáme právě Tebe:

 
             - Práci v mladém sportovním kolektivu

- Možnost růstu v závislosti na růstu organizace
- Flexibilní pracovní doba

- Práce vhodná i pro absolventy
- Místo výkonu práce - office – Pardubice

- Notebook a mobilní telefon k soukromým účelům
- Pracovní poměr - HPP 

- Nástup možný ihned (čti :"včera bylo pozdě“ 😊)

A co za to?

Životopis včetně průvodního
dopisu zasílejte na:

info@sportsteam.cz


