Hledáme:
FRONT OFFICE / podpora finančního oddělení
Pro pobočku v Praze na Letišti Václava Havla – Ruzyně rozšiřujeme tým a hledáme druhou recepční.

POŽADUJEME:


SŠ (ekonomické vzdělání výhodou)



Uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)



Pokročilá znalost anglického jazyka



Dobré komunikační a organizační schopnosti



Příjemné a vstřícné vystupování



Samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, důslednost



Reprezentativní vystupování a vzhled



Řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič nezbytnou podmínkou)

STRUČNÝ POPIS PRÁCE:


Zajištění chodu recepce



Příjem a odesílání pošty, její distribuce na příslušná oddělení



Zadávání došlých faktur do work-flow



Výpomoc účetnímu oddělení se zadáváním faktur



Péče o návštěvy, vyřizování telefonátů, objednávky kurýrů a taxi



Péče o zasedací místnosti – udržení pořádku a doplnění kancelářského vybavení



Objednávky kancelářských potřeb



Spolupráce s ostatními úseky společnosti a jejich podpora

NABÍZÍME:


Perspektivní zaměstnání



Odpovídající finanční ohodnocení



Příjemné pracovní prostředí a kolektiv



Nástup možný ihned



Benefity 1 týden dovolené navíc, sick days, možnost využití prostředků sociálního fondu,
slevy na kulturní a sportovní akce, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na
stravování
CV s motivačním dopisem zasílejte na: candidates@absjets.com.

Společnost ABS Jets byla založena v roce 2004 a v současnosti provozuje flotilu dvanácti business jetu v kategoriích od
light po ultra long range jets. ABS Jets má jednu z největších fotil letadel Embraer Legacy na světě. Společnost nabízí
služby špičkové kvality, flexibilitu nepřetržitého provozu 24 hodin denně, 365 dnů v roce a okamžitou reakcí na jakýkoli
požadavek služeb nebo asistence. Je jednou z mála společnost v oblasti střední a východní Evropy, které jsou schopny
splnit veškeré potřeby a očekávání zákazníků business jetů jak na zemi, tak ve vzduchu. Do portfolia služeb ABS Jets
patří: správa letadel, údržba letadel, executive handling a hangárování, prodej letadel, plánování letů a podpora
leteckého provozu, charter a brokerage, poradenské služby a travel management. ABS Jets je EASC (autorizované
servisní středisko Embraer) pro údržbu specifických typů letadel.

