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ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
(Ostrava) 
 
Spolupráce na projektu s jednou z největších mezinárodních společností zabývající se 
telekomunikační technikou a internetovými službami. 

 
Popis práce: 
 
- evidence požadavků od klienta 
- posouzení požadavku a jeho následné předání příslušnému pracovníkovi 
- průběžná kontrola řešení požadavku 
- komunikace v cizím jazyce na denní bázi (e-mailem i telefonicky) 
- spolupráce s ostatními členy týmu 

 
Požadavky: 
 
- SŠ/VŠ vzdělání 
- znalost němčiny na pokročilé úrovni + komunikativní znalost AJ podmínkou 
- znalost práce na PC 
- ochota učit se nové věci 
- příjemné vystupování 
- flexibilita 

 
Nabízíme: 
 
- hlavní pracovní poměr 
- pracoviště - Ostrava 
- práce ve stabilní společnosti 
- denní využití cizího jazyka 
- zaměstnanecké výhody 
 
V případě zájmu zasílejte své CV v německém a anglickém jazyce na e-mailovou adresu: 
petra.kovarova@okin.eu 
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Customer service representative – 1st line 
support 
 
Job description: 
 
As a Customer service representative you will be responsible for answering customers´ 
questions and inquiries, close co-operation with Repair teams and administration of ticket 
creation systems. You will act as an interface between customers and technical teams. The 
work environment is a young team in the centre of Ostrava. 

 
Requirements: 
 
- very good English and German 
- self motivation and willingness to develop skills in new background 
- enthusiastic and effective team member 
- good communication skills 
- problem solving skills 

 
We offer: 
 
- work for stable company 
- employee benefits (5 weeks of holiday, language courses, meal vouchers, ...) 
 
If you are interested in this position, please send your CV in Czech and English to 
petra.kovarova@okin.eu. 
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ZÁPIS TELEFONNÍHO ROZHOVORU 
Administrativn ě- technický pracovník 

 
Datum:   

Hodnotitel:   

Příjmení, jméno uchazeče:   

Telefonní číslo:   

Bydliště:   

Poznámky: (úroveň projevu, přístup k práci, osobnost) D – doporučen/a 
 

DV – doporučen/a s 
výhradou 

N - nedoporučen/a 

 
 
„Dobrý den, Petra Kovářová, společnost OKIN Group, neruším Vás? Můžeme spolu chvíli hovořit? 
Pane/paní …...., tento telefonický rozhovor je součástí výběrového řízení na pozici Administrativně- 
technického pracovníka, o kterou jste se ucházel/a. Ráda bych se zeptala, zda je Váš zájem stále 
aktuální. Děkuji. 
Nyní Vám stručně představím pozici a poté Vám dám několik doplňujících otázek k Vašemu 
životopisu. 
 

1. popis pozice 
Naše společnost poskytuje služby největšímu americkému poskytovateli internetu a telefonických služeb 
(Verizon business) 
Zajišťujeme pro ně back office/ administrativu v oblasti objednávek, fakturace, kontroly a technické 
kontroly. 
Do Ostravy přichází objednávky služeb, které zadáme do interního systému, kontrolujeme a dohlížíme na 
celý proces od zadání objednávky až po dodání služby klientovi, řešíme případné administrativní nebo 
technické problémy. 
Naši zaměstnanci pracují převážně na počítači a po telefonu si ověřují informace, tyto hovory jsou 
v angličtině.  
Tolik stručně k popisu práce, můžu se Vás nyní začít ptát na doplňující otázky? 

 
1. účast ve VŘ do BPO 

„Ú častnil/a jste se někdy výběrového řízení ve společnosti Okin outsourcing? 
 
ANO NE 

 
2.   nástup (1.4.2008) 

„Kdy byste mohl/a nastoupit do nové práce?“ 
 
 

3. pracoviště 
„Nebudete mít problémy s dojížděním do Ostravy? (dojezdnost a dopravní spojení) –  
 
ANO NE 
 

4. někteří zaměstnanci budou pracovat na směnný provoz 
„Nebyl by pro Vás problém pracovat na směny?“ 
 



ANO NE 
 
„Jste ochoten/na pracovat i v odpoledních a nočních směnách (výhodou jsou příplatky)?“ 
 
ANO NE 
 

5. práce s PC 
„Máte zkušenosti s prací na PC? S jakými programy? Ohodnoťte, prosím, Vaše znalosti a dovednosti 
práce s PC.“ 
 
 velmi dobrá dobrá začátečník neovládám 

MS Office     

Internet     

     

 
6. znalost AJ – komunikace s klientem pouze v angličtině 

„Hovoříte anglicky? Jak byste ohodnotil/a svoji znalost?“ 
 
Plynulý projev více pokročilý pokročilý mírně pokročilý začátečník 

 
„Zkusme prosím chvíli mluvit anglicky, řekněte mi něco o sobě v angličtině“ 
  
„Hovoříte polsky? 
 

7. stávající / poslední pozice + důvod odchodu 
„Popište, prosím, náplň práce na své stávající/poslední pozici? Proč jste se rozhodl/a odejít ze 
stávajícího/posledního zaměstnání?“ 
 
 
 

8. zájem o pozici 
„Co vyvolalo Váš zájem o tuto pozici?“ 
 
 
 

9. požadované znalosti 
„ Jaké znalosti a schopnosti jsou dle Vašeho názoru důležité pro tuto pozici? 
 
 
 

11. platová představa  
„Jakou máte představu o výši Vašeho minimálního hrubého měsíčního příjmu při nástupu?“ 
 
___________ Kč 
 
 
„Jakou máte představu o výši Vašeho minimálního hrubého měsíčního příjmu po půl roce v 
zaměstnání?“ 
 
__________ Kč 
 
Děkuji za Vaše odpovědi. 
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ZÁVĚREČNÝ DOTAZNÍK 
 
 

Jméno a příjmení: 
Datum: 
 
 
Děkujeme, že jste se zúčastnil/a dnešního Assessment Centra. 
 
Na závěr Vás prosíme o zodpovězení následujících otázek: 
 

3. Stručně zhodnoťte, co se Vám na dnešním setkání povedlo a co nepovedlo. 
 
 
 
 
 

4. Kdy nejdříve můžete nastoupit do zaměstnání? 
             
 
 

5. Nebudete mít problém s dojížděním do Ostravy? 
 
 
 

6. Jste ochoten/na pracovat i v odpoledních a nočních směnách? 
 
 
 

7. Jakou mzdu očekáváte při nástupu a jakou po 6 měsících v zaměstnání? (částku prosím uveďte 
v hrubé výši). 
 

 
 
 
 
Děkujeme Vám za Vaše odpovědi. 

 

 


