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procesy ve
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Pomáháme tím našim fabrikám,
fabrikám, vývojářům
vývojářům aa obchodníkům
obchodníkům
v celé Evropě. Do Liberce přinášíme
přinášíme nejlepší
nejlepší know-how
know-how
a pravomoci z centrály v Mnichově.
Mnichově. Podílíme
Podílíme se
se na
na
špičkových produktech, které zvyšují
zvyšují bezpečnost
bezpečnost dopravy.
dopravy.
To vše v nejlepších kancelářích v centru
centru Liberce.
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Dělejte také smysluplnou práci,
práci, která
která je
je vidět
vidět
• Buďte u zrodu mezinárodního
mezinárodního projektu,
projektu,
který můžete ovlivnit.
• Realizujte svoje nápady, nejsme typická korporace.
• Pracujte systematicky a ve větším klidu
klidu než
než vv automotive.
automotive.
• Používejte jazyky, procestujte kus Evropy.
• Až dva dny v týdnu pracujte z domova.
Zavolejte, napište. Rádi vás poznáme.
poznáme.
(+420) 123
737 456
222 789
100
info@zliberceproevropu.cz

zliberceproevropu.cz

Matthias Sander
jednatel
Knorr-Bremse ČR
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