ISS Facility Services s.r.o. je součástí ISS, která byla založena v roce 1901 a nyní zaznamenala díky celosvětovému uplatnění
a mimořádným ziskům i maržím výrazný vzestup. ISS je vedoucí poskytovatel služeb a nabízí služby na mezinárodním poli
s pomocí přínosných znalostí a zkušeností.

ISS MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM
Jste ambiciózní, talentovaný/á a hledáte příležitost se posunout dopředu ve své
manažerské kariéře?
•

Nabízíme omezený počet pozicí pro mladé profesionály s manažerským potenciálem a obchodním duchem. Úspěšní
uchazeči se připojí k našemu novému týmu manažerů z EMEA regionu, který povede přeměnu ISS z dodavatele jedné
služby na poskytovatele integrovaných řešení správy a služeb.

Hlavní cíl programu:
•

Počínaje zářím 2018 Vás náš intenzivní program zařadí do bezprostřední manažerské role a poskytne Vám excelentní
porozumění a dovednosti co se týče operací, partnerství se zákazníky a strategie.

•

Zúčastníte se 3 místních a jedné mezinárodní rotace.

•

Až splníte 18měsíční program, bude našim cílem Vám nabídnout manažerskou pozici. Naše dlouhodobé očekávání je,
že postoupíte na pozici senior manažera.

Jste ta správná osoba?
•

Máte vystudován ekonomický obor a maximálně 3 roky relevantní pracovní zkušenosti (ať už ze stáže či práce během
studia nebo z komerční pozice v průběhu).

•

Umíte si užít komplexní výzvy a vykazujete správný analytický, rozhodovací a zodpovědný potenciál pro podporu zákazníků v jejich podnikatelském vývoji.

•

Jste ambiciózní a zároveň respektující a empatický k lidem okolo Vás.

•

Jste také výborný v komunikaci – v mluvené i psané angličtině stejně tak jako v češtině či slovenštině – a uvědomujete
si, že činy jsou mocnější než slova, když se jedná o ﬁremní kulturu a hodnoty.

Prosíme, hlaste se do 31. prosince 2017!
Děkujeme!
Kontakt:
Markéta Maštalířová, marketa.mastalirova@cz.issworld.com
www.iss.jobs.cz

ISS Global Management Trainee Programme

ISS Facility Services s.r.o. is part of ISS founded in 1901, which has grown signiﬁcantly with presence worldwide
and remarkable revenues and margins. ISS is a leading global provider of facility services, offering services
on an international scale with leveraged knowledge and experience.

ISS MANAGEMENT TRAINEE PROGRAMME
Are you ambitious, talented and looking forward to fast-forward your management career?
•

We are offering a limited number of positions to young professionals with management potential and a commercial
mindset. Successful applicants will join our new pipeline of managers across the EMEA region, who will lead the transformation of ISS from single service supplier to a provider of integrated facility service solutions.

Main purpose of the programme:
•

Starting in September 2018, our intensive programme will position you for an immediate managerial role, providing
you with an excellent understanding and skills within operations, customer partnerships and strategy.

•

You will attend 3 local and one international rotation.

•

Once you have completed the 18 month programme, our aim is to offer you a management position. Our long-term
expectation is that you will move into a senior manager role.

Are you the right person?
•

You have a business-related degree and relevant maximum 3 years work experience, either from an internship or job
during your studies or from a commercial position within.

•

As a person, you enjoy a complex challenge and demonstrate the right analytical, decision-making and executive potential for supporting customers in their business development.

•

Your ambitious mindset is balanced by your respectful and empathetic attitude towards the people around you.

•

You are also a strong communicator – in both written and spoken English plus Czech or Slovak – and you acknowledge
the need to walk the talk in terms of company culture, and values.

Please apply before 31 December 2017!
Thank you!
Contact:
Markéta Maštalířová, marketa.mastalirova@cz.issworld.com
www.iss.jobs.cz

ISS Global Management Trainee Programme

