Nabídka pracovní pozice
EKONOM JUNIOR
Pro naši poradenskou společnost Institut medicínské ekonomiky, s.r.o. hledáme
nadšeného ekonoma juniora - ideálně studenta VŠ ekonomického směru. Každým měsícem
rosteme a potřebujeme rozšířit tým. Poskytujeme ekonomické poradenství pro soukromé
ordinace a zdravotnická zařízení, ale i sdružující organizace. Našimi klienty jsou např. Česká
stomatologická komora, Asociace dentálních hygienistek ČR a další. Více se můžeš
dozvědět na www.imek.cz (web bohužel není moc aktuální, protože na něj nemáme čas, ale
už pracujeme na aktualizaci :-).

pracovní náplň
●
●

●
●
●

komunikace s klienty (klienti za námi chodí sami, na základě doporučení nebo
reklamy)
Tvým úkolem bude zpracování příchozích zakázek od A do Z, zejména:
○ zjištění potřeb klienta, vysvětlení našich produktů a podmínek
○ podílení se na přípravě nabídky
○ realizace zakázky a provedení základních ekonomických výpočtů (je potřeba
mít základní přehled v účetnictních výkazech a pojmech, zbytek Tě naučíme)
○ vystavování faktur
○ zkontrolovat, že nám zákazníci platí
○ zkontrolovat, že je zákazník spokojený
backoffice činnosti spojené se zakázkami (evidence zakázek, cenových nabídek,
správa úložiště na google drive…)
pravidelný reporting majiteli
rozvoj společnosti jako celku

ideální profil kandidáta
●
●
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●
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student vyššího ročníku VŠ ekonomického směru
zájem o ekonomiku, účetnictví, byznys, řízení a růst společnosti
maximální přesnost a důslednost - špatný výpočet nebo popis položky může našemu
klientovi přivodit škodu
proklientské vystupování - zakládáme si na přátelském, ale profesionálním
vystupování vůči našim klientům
maximální spolehlivost - co se dohodne, to platí
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maximální transparentnost - pokud se vyskytne problém, na rovinu se komunikuje co
nejdříve
zájem o dlouhodobou spolupráci (pokud příští léto plánuješ odjet na erasmus, toto
není job pro tebe)

nabízíme
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●
●
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dlouhodobou perspektivní spolupráci, při které budeš růst
částečný úvazek - práce na cca 10hod týdně (pro aktuální odbavení zakázek toho
více není potřeba, ale s růstem firmy se bude potřeba určitě zvyšovat)
odměna se skládá z fixní a variabilní složky
○ fixní složka = hodinová mzda 160 - 220 Kč/hod dle zkušeností
○ variabilní složka = podíl na obratu
velkou míru osobní svobody - můžeš pracovat kdykoliv, kdekoliv (ale musíš plnit
termíny)
95% věcí řešíme efektivně na dálku - přes sdílené dokumenty, procesy, excely,
emaily
support a know how od zakladatele - budeš profesně růst

V případě zájmu se nám ozvi na info@imek.cz, ideálně se CV vč. fotografie a pár větami
o Tobě. Zasláním osobních dat souhlasíš s našimi zásadami zpracování osobních údajů.
Pokud se domluvíme, bude potřeba zaučení a seznámení se s našimi procesy v období cca
prvního měsíce. Během této doby je odměna snížena na 80Kč/hod. Proto znovu apelujeme,
aby se hlásil pouze uchazeč, který má zájem o dlouhodobou spolupráci. Děkujeme a
budeme se těšit na Vaše emaily.
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