
Servisní technik - elektro přístrojů  
(zdravotnické techniky)
Společnost QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. hledá  
do nově otevřené pobočky v Nymburce servisní techniky  
pro servis zdravotnických a laboratorních přístrojů. 

Přijmeme servisní techniky s praxí  i bez praxe. Možnost přijetí i absolventů. 
Možnost přijetí i studentů na praxi nebo částečný pracovní úvazek s tím,  
že by následně pokračovali po absolvování v pracovním procesu.

Kdo jsme
Jsme dynamická společnost, která si od svého vzniku 
v roce 2008 vybudovala silnou pozici na českém trhu 
v  oboru POCT přístrojů. Naším posláním je přispívat 
ke zvyšování kvality ambulantní diagnostiky u našich 
klientů.

Koho hledáme
Hledáme do našeho servisního týmu posilu na pozici 
servisní technik. Požadujeme samostatnost, logické 
a analytické myšlení, pečlivost, zodpovědnost, flexibi-
litu a týmového ducha.

Vzdělání, praxe a co požadujeme:
• SOU/SŠ/VŠ  elektrotechnického zaměření
• zkušenost na obdobné pozici min. 1 rok (výhodou)
• zkušenosti, znalosti sw podpory (výhodou)
• řidičský průkaz sk.“B“ – aktivní řidič
• platnou vyhlášku 50 (nebo možnost si §50 udělat)
• znalost AJ - pokročilá (technická – manuály, školení 

u výrobců)
• znalost problematiky software
• samostatnost a zodpovědnost, flexibilita, ochota 

učit se novým věcem
• bezúhonnost
• časovou flexibilitu
• komunikativnost, spolehlivost, pečlivost,
• profesionalitu
• reprezentativní vystupování

Náplň práce
• instalace nových přístrojů
• zaškolování
• komunikace s klienty

• sw podpora i vzdálená
• plánování oprav
• provádění pravidelných bezpečnostně technických 

kontrol (BTK)
• vyřizování reklamací
• pravidelný servis
• zajištění záručních a pozáručních oprav
• výjezdy k zákazníkům 

Jak se vám odměníme a co nabízíme
O naše zaměstnance se staráme, poskytujeme celou 
řadu „běžných“ benefitů a v oboru nadstandardní ohod-
nocení, které odpovídá požadovaným o odevzdávaným 
výkonům. Chceme v našem oboru vynikat, i proto naše 
zaměstnance stále vzděláváme a umožňujeme jim pří-
stup k nejnovějším poznatkům.

• zázemí stabilní společnosti
• odpovídající mzda
• 5 týdnů dovolené + 2 dny sickdays
• stravenky
• Multisportkarta
• zajímavou a zodpovědnou práci v týmu
• práci v mladém a schopném kolektivu
• odborné zaškolení

Více info:
www.quickseal.eu
www.qsk.cz
www.balenileku.eu

Email pro zaslání životopisu: 
klara.tovarkova@quickseal.eu
Telefonní kontakt - Ing. Klára Továrková: 602 465 542

Zasláním Vašeho životopisu společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a  jejich 
uchování v personální databázi společnosti QUICKSEAL INTERNATIONAL, s.r.o. za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas 
platí až do jeho odvolání. 


