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Caddy uveze až 945 kg.

Naložit na sebe 
víc než ostatní.
Moje cesta.

Ilustrativní obrázek modelu s příplatkovou výbavou. Kombinovaná spotřeba paliva a emise CO2 modelu Caddy: 4,3–6,3 l/100 
km, 113–151 g/km. Vzorový příklad úvěru na vůz akční Volkswagen Caddy skříň GO 1,2 TSI v ceně 345 228 Kč při financování 
s Volkswagen Financial Services v ceně 345 228 Kč: splátka předem 103 568 Kč (30 %), výše úvěru 241 660 Kč, poplatky za uzavření a 
vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 276 359 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 323 759 Kč, RPSN vč. pojištění 10,497 %, 
délka úvěru 60 měsíců, poslední, nerovnoměrná splátka 69 046 Kč, měsíční splátka úvěru 3 455 Kč, měsíční splátka úvěru vč. 
pojištění 4 245 Kč, úroková sazba p. a. 4,34 %. Volkswagen Pojištění Basic obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení 
(5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). 
Další parametry jsou: věk klienta do 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

Měsíční splátka úvěru již

4 250 Kč.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO VYSOČINA s.r.o.
Žižkova 109a, 586 01  Jihlava, tel.: 567 584 581, www.autovysocina.cz, e-mail: prodej@autovysocina.cz

SPRÁVCE ERP SYSTÉMU
Co bude Vaší pracovní náplní? 
• spravovat a zastávat roli interního kon-
zultanta pro některé z modulů (nákup, 
prodej, finance, sklady)
• poskytovat uživatelskou podporu
• spolupracovat při zavádění nových pro-
cesů a projektů v ERP systému
• mít možnost zapojit se do projektů roz-
voje a správy IS
• podílet se na školení koncových uživa-
telů

Co od Vás očekáváme?
• orientace v podnikových procesech
• znalost alespoň některého ERP systému, 
výhodou QAD
• aktivní AJ
• SŠ/VŠ vzdělání
• alespoň rok praxe na podobné pozici

Co získáte kromě mzdy?
• možnost kariérního růstu
• příspěvek na penzijní připojištění ve výši 
3% z hrubé mzdy
• dotované obědy ve firemní jídelně
• až 25 dní dovolené (1 den navíc za kaž-
dý odpracovaný rok)
• firemní fitness centrum zdarma

Pokud Vás naše nabídka práce zaujala, 
kontaktujte naše personální oddělení:

Ing. Zuzana Bielová
e-mail: zuzana.bielova@hranipex.com

mobil: 725 432 094
telefon: 565 501 258

Hranipex Czech Republic, k.s., J. Rýz-
nerové 97, Komorovice, 

396 01 Humpolec
j11-hraD


