
 

 

 

Požadovaná profese:       Obchodní zástupce 

 

Pracovní kontakty     

Společnost:                           VIPS gas s.r.o., www.vipsgas.cz 

Místo výkonu práce:          Liberecký kraj 

Komu se hlásit:                    Leoš Hájek,   leos.hajek@vipsgas.cz 

 

Vlastnosti volného místa:     

Směnnost:                            Jednosměnný provoz 

Pracovně právní vztah:     Plný úvazek, OSVČ 

Doba zaměstnání:               Ihned          

Mzdové rozpětí:                  Nástup 23.000 – 30.000 Kč 

 

Požadujeme:  

- Snahu a chuť učit se novým technologiím v oboru 

- Aktivní přístup 

- Loajalitu, flexibilitu a pracovní nasazení 

- Práce na PC samozřejmostí 

Nabízíme:  

- Zajímavou a stabilní práci v úspěšné rodinné společnosti s 27 letou tradicí 

- Silné zázemí firmy a poboček po celém území ČR 

- Karierní postup 

- Odborná školení 

- Vysoké finanční ohodnocení 

- Dlouhodobou perspektivu 

- Dovolenou na vlastním penzionu s bazénem 

 

  



 

 

 

Požadovaná profese:       Obchodní zástupce Kraj Vysočina, Jihomoravský Kraj 

 

Pracovní kontakty     

Společnost:                           VIPS gas s.r.o.,   www.vipsgas.cz 

Místo výkonu práce:          Kraj Vysočina, Jihomoravský Kraj 

Komu se hlásit:                    Leoš Hájek,   leos.hajek@vipsgas.cz 

 

Vlastnosti volného místa:     

Směnnost:                            Jednosměnný provoz 

Pracovně právní vztah:     Plný úvazek, OSVČ 

Doba zaměstnání:               Ihned          

Mzdové rozpětí:                  Nástup 23.000 – 30.000 Kč 

 

Požadujeme:  

- Snahu a chuť učit se novým technologiím v oboru 

- Aktivní přístup 

- Loajalitu, flexibilitu a pracovní nasazení 

- Práce na PC samozřejmostí 

Nabízíme:  

- Zajímavou a stabilní práci v úspěšné rodinné společnosti s 27 letou tradicí 

- Silné zázemí firmy a poboček po celém území ČR 

- Karierní postup 

- Odborná školení 

- Vysoké finanční ohodnocení 

- Dlouhodobou perspektivu 

- Dovolenou na vlastním penzionu s bazénem 

 

  



 

 

 

Požadovaná profese:       Technik průmyslového vytápění  

                                              1/ Liberecký kraj 

                                               2/ Morava 

Pracovní kontakty     

Společnost:                           VIPS gas s.r.o.,  www.vipsgas.cz 

Místo výkonu práce:          Liberec, Morava 

Komu se hlásit:                    Leoš Hájek,   leos.hajek@vipsgas.cz 

 

Vlastnosti volného místa:     

Směnnost:                            Jednosměnný provoz 

Pracovně právní vztah:     Plný úvazek 

Doba zaměstnání:               Ihned          

Mzdové rozpětí:                  Nástup 22.000 – 25.000 Kč 

 

Požadujeme:  

- SŠ/VŠ technického zaměření 

- Angličtina aktivní 

- Snahu a chuť učit se novým technologiím v oboru 

- Loajalitu, flexibilitu a pracovní nasazení 

- Práce na PC samozřejmostí 

Nabízíme:  

- Zajímavou a stabilní práci v úspěšné rodinné společnosti s 27 letou tradicí 

- Silné zázemí firmy 

- Karierní postup 

- Odborná školení 

- Vysoké finanční ohodnocení 

- Dlouhodobou perspektivu 

- Dovolenou na vlastní penzionu s bazénem 


