
 

 

Servisní hvězda Sedlčany 
 

Společnost GARNEA a.s. je česká rodinná společnost s expandujícím růstem. Hlavním 

cílem společnosti je, dodávat zákazníkům všech zaměření kvalitní stavební a zemědělskou 

techniku. V našem širokém portfoliu naleznete kromě stavební techniky značky DOOSAN 

také zemědělskou techniku značek DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini, Kuhn. Nejsme jen 

dodavatel, ale především silný a stabilní partner, na kterého se zákazníci mohou vždy 

spolehnout. 

www.garnea-as.cz 

 

PROČ hledáme? 

Rozšiřujeme servisní tým na pobočce v Sedlčanech o schopného servisního technika. 

Region od Prahy směrem na jih – Sedlčany, Beroun, Hořovice, Černošice, Příbram, Dobříš, 

Milevsko, Votice, Benešov a okolí. 

 

JAKÝ byste měl / -a být? 

• mít RADOST z práce: „Nechodit do zaměstnání, ale chodit za svým koníčkem“ 

• servisákem jste se už narodil/-a 

• máte slušné a originální vystupování 

• lásku ke strojům 

• min. 1 rok praxe v oboru podmínkou (ideálně servis stavebních strojů) 

• jste samostatný/-á a v práci si umíte najít řád a organizaci 

• jste týmový hráč (protože úspěch je výsledkem týmové práce) 

 

Vaše ZODPOVĚDNOST u nás? 

• budete se starat o stroje našich zákazníků 

• práce na pobočce v Sedlčanech, ale i v terénu uvedených regionů 

• zodpovědnost za spokojené zákazníky 

• požadujeme týmovou spolupráci, bez které se neposuneme dál 

 

A CO za to? 

• práci v české, prosperující, rodinné společnosti s 30letou tradicí 

• možnost plnit si své sny 

• odpovědnou práci v kolektivu: „Jaké si to uděláte, takové to budete mít.“ 

• nové, moderní, pracovní prostředí, které si zamilujete 

• skvělého šéfa 😊 

• služební vůz –plně vybavená dodávka 

• mzdové ohodnocení ve Vašich rukách (fixní mzda + osobní ohodnocení + odměny na 

základě spokojenosti a zpětné vazby od zákazníků) 

• nastoupíte do úspěšně rozjetého vlaku 

• budete si sám / sama sobě svým pánem, pokud budou zákazníci spokojeni; pro nás je 

důležité, abyste byl/-a spokojený/-á v práci 

• nástup ihned nebo dle dohody 

• místo výkonu práce – pobočka GARNEA a.s. v Sedlčanech  

 

V případě zájmu zašlete Vaše CV na e-mail penka@garnea-as.cz s Vaší aktuální 

fotografií a motivačním dopisem, proč bychom měli vzít právě Vás.  

http://www.garnea-as.cz/
mailto:penka@garnea-as.cz

