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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
Jsi obchodník/ice tělem i duší? Dokážeš jít za svými cíli a máš rád/a nové výzvy? 
Máš technické myšlení? Přijď mezi nás a ukaž nám, že můžeš být posilou našeho 
týmu. 

Pracovní náplň 

• komunikace se zákazníky v každodenní pracovní praxi 
• péče o stávající zákazníky a získávání nových zákazníků 
• vyhledávání nových obchodních příležitostí na trhu 
• zpracování cenových nabídek, samostatné vedení obchodních jednání 
• návrh technického řešení nabízeného produktu pro daného zákazníka 
• aktivní podíl na vývoji nových výrobků a inovacích zavedených výrobků 
• příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje 
• správa a prezentace produktového portfolia společnosti 
• získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a 

produktech 

Co nabízíme 

• zajímavou a různorodou práci pro významného českého výrobce s tradicí 
více jak 25 let v oblasti výroby a instalace elektronických identifikačních a 
řídících systémů 

• skvělý pracovní tým 
• příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu 
• motivující finanční ohodnocení + roční prémie 
• kvartální odměny, měsíční provize ze zakázek 
• příspěvek na stravování 
• sick days nad rámec dovolené 
• služební notebook, mobil s datovým tarifem 
• služební vozidlo 
• nápoje (např. káva zdarma) 
• školení, vzdělávání 
• Platové rozmezí: 30 000 Kč - 60 000 Kč (fixní + neomezená variabilní složka 

závislá na výši sjednaného objemu zakázek) 
• Nástup ihned či dle domluvy 
• Práce na hlavní pracovní poměr 
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Co požadujeme 

• SŠ nebo VŠ vzdělání – obchodního případně technického zaměření 
• praxe obchodního nebo výrobního charakteru 
• vítáme znalost AJ, není však podmínkou 
• požadujeme velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, 

spolehlivost 
• samostatnost a pečlivost 
• znalost práce PC - MS Office 
• schopnost pracovat v týmu 
• odolnost vůči stresu, chuť učit se novým věcem a zdravý selský rozum 
• Řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 

 

Kontakt 

Pokud máte zájem pracovat v naší firmě, zašlete nám svůj životopis s fotografií, 
motivačním dopisem a označením o jakou pozici máte zájem na email: 
kariera@estelar.cz 
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