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VEDOUCÍ SERVISU VOLVO 
 

Hledáme zkušeného nebo zkušenějšího kolegu s praxí na pozicích vedoucí servisu, vedoucí 
dílny nebo servisní poradce z oblasti servisu osobních, popř. užitkových vozů, který bude v 
naší společnosti řídit a kontrolovat oddělení servis vozů VOLVO. Konkrétně to znamená 
řízení a kontrolu procesů - příjmu oprav, činnosti a výkonů dílny a řízení menšího týmu (4-5 
lidí). Vedoucí servisu VOLVO patří mezi vybrané TOP řídící pozice ve společnosti, nadřízeným 
bude pozice výkonného ředitele společnosti a statutárního orgánu. Nezbytnými předpoklady 
jsou praktické zkušenosti z oblasti servisu vozů, zdravé sebevědomí a schopnost v klidu řídit 
a motivovat tým podřízených pracovníků dílny VOLVO. Dalšími předpoklady jsou týmová 
činnost, pozitivní komunikace a významně silné pro-zákaznické myšlení (tj. respektování 
potřeb zákazníků včetně velmi aktivní péče o tyto zákazníky prémiové třídy vozů). Součástí 
nabídky zaměstnání jsou firemní benefity odpovídající této pozici (školení a vzdělávání u 
výrobce vozů v České republice a ve Švédsku, VOLVO oblečení, stravenky, kurzy, firemní 
akce, atd.). Mzda je složená z pevné složky, z prémiové složky a z odměn (prémie a odměny v 
přímé závislosti na výkonech oddělení). V rámci šestiměsíčního zaškolení je mzda 
garantována v domluvené výši. 
 
Náplň práce v základních bodech - povinnostech : 
• velmi pozitivní komunikace a péče o zákazníky (majitele vozů prémiové třídy) 
• vedení týmu 4-5 lidí, plánování práce a kontrola jejich činnosti, zpracování podkladů ke 
mzdám 
• kontrola procesních a systémových záležitostí (značka, firma, kvalita, plány, termíny, atd....) 
• přímá zodpovědnost za servis a dílnu VOLVO (audit, vybavení, zařízení, stav, využití) 
• kontrola dodržování bezpečnosti práce a pořádku na pracovišti 
• velmi pozitivní komunikace a vstřícná spolupráce s dalšími odděleními ve společnosti 
 
Za dobře odvedenou práci ve vedení společnosti nabízíme :  
• pracovní činnost pro značku prémiové třídy, která trvale roste na trhu v České republice 
• pracovní činnost pro významné a rostoucí AUTO-MOTO CENTRUM v Českých Budějovicích 
• velmi zajímavou práci ve výjimečném prostředí s moderním servisním a technickým 
zázemím 
• pracovní poměr na HPP a na dobu neurčitou, navíc v novém a pozitivním kolektivu 
• zaměstnanecké benefity (mobilní telefon, notebook, další možnosti dle dohody po 
zapracování) 
 
K profesnímu životopisu v el. podobě prosím vždy přikládejte aktuální fotografii a zasílejte 
výhradně emailem na adresu: slavicek@machmotors.cz. Nástup možný ihned nebo dle 
dohody. 
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