
Kdo jsme? 
 

Jsme parta 15-ti lidí, 2 právnické osoby, Bits2b s.r.o. a Emark Services s.r.o. (joint venture se 
slovenským EMARK s.r.o.) Dohromady budujeme řešení pro naše zákazníky, která jim pomáhají se 
lépe a informovaněji rozhodovat.  
 
Mezi naše zákazníky patří společnosti z různých vertikál od výrobních firem až po FMCG, nebo 
farmaceutické společnosti. Protože jsme dodavatelem jiných firem (B2B), jsme silně orientovaní na 
výsledky a smysluplnost ve všem co děláme.   
 
Do našeho týmu nyní hledáme pečlivou, pohodovou a akční posilu na pozici: 
 

Office Manager 
 

Co tě u nás čeká? 
 Běžná firemní administrativa a spolupráce s účetní - fakturace, podklady pro zpracování 

mezd, evidence firemních dokumentů, apod. 
 Dohled nad cashflow (CZK/USD/EUR), plánování firemních financí, rekonciliace a profitabilita 

zakázek 
 Zajištění plynulého chodu kanceláře - spokojenost zaměstnanců, spotřební materiál, atd. 
 Plánování služebních cest a firemních eventů  
 Práce s TOP technologickými nástroji - Qlik, Google Apps, Asana, Slack, … 

 

Koho hledáme? 
 Svědomitost, pečlivost, smysl pro řád a pořádek 
 Proaktivitu a samostatnost  
 Jazyková, informační a počítačová gramotnost je pro tebe samozřejmost 
 Obchodní akademie + praxe, VŠ ekonomického směru, nebo odpovídající znalosti 
 Aktivní znalost anglického jazyka, řidičský průkaz sk. B 

 

Na co se můžeš těšit? 
 Práce přímo v centru Pardubic 
 Vlastní “punkové” fitness 49m2 
 Příležitost se aktivně podílet na dalším rozvoji firmy (nový produkt, expanze do zahraničí) 
 Možnost pracovat na 3/5 až plný úvazek, HPP / ŽL podle dohody 
 Pružná pracovní doba, možnost home office 
 Neformální a autentické prostředí, všichni táhneme za jeden provaz 
 Naučíš se spoustu nových věcí  

 

Podmínky spolupráce 
 Nástup nejdéle v srpnu 
 startovní mzda 25k HPP, po 3M zkušební době případné odpovídající přenastavení   
 Dodatečné finanční ohodnocení podle tvé reálné přidané hodnoty 

 

V případě zájmu zašli svůj životopis s kontaktem na adresu: milena.jelinkova@bits2b.com . 
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