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Volná pracovní pozice

Dravec do obchodního týmu
Hledáme kolegu/kolegyni který(á) má schopnost přesvědčivě jednat s lidmi a nemá strach se zvednou ze
židle a otevřít nové dveře pro získání obchodních příležitostí.
Jsme dynamicky se rozvíjející strojírenská firma s moderním vybavením a možností pracovat na
zajímavých projektech. Neřešíme monotónní série, ale vyrábíme prototypy. Proto je každý projekt pro
nás novou výzvou. V naší nástrojárně vznikají měřidla, formy, nástroje, přípravky, montážní pracoviště,
jednoúčelové stroje a zařízení. Jdeš do toho s námi?
Provozovna INVO CZECH s.r.o.; Starojická Lhota 125, 741 01 Nový Jičín
Co tě čeká?
• Vyhledávání a aktivní oslovování nových potenciálních zákazníků
• Plánování osobních schůzek a vedení obchodních jednání
• Reprezentace firmy
• Budování a rozvíjení vztahů se svými zákazníky
• Zajišťování nezbytné administrativy a plnění úkolů spojených s rozvojem obchodu
• Správa a dohled nad vlastními projekty
Požadujeme:
• Reprezentativní vystupování a dobré komunikační schopnosti
• Chuť mluvit se zákazníky, hledat řešení a dotahovat věci do konce
• Samostatnost, Pro-aktivní a zodpovědný přístup k práci
• Obchodně-technické myšlení
• Zkušenosti z obchodu
• Vlastní řidičský průkaz
Nabízíme:
• Zázemí rodinné firmy
• Spolupráci na hlavní pracovní poměr
• Fixní platové ohodnocení s bonusovou složkou za Vaše obchodní výsledky
• Flexibilní začátek / konec pracovní doby i home office
• Dovolená 25 dnů
• Příspěvek na životní pojištění / penzijní připojištění
• Příspěvek na stravné
• Půlroční odměny
• Odměny v rámci životní události, narozeninové dárky
• Mobil s neomezeným tarifem
• Notebook
• Možnost kdykoliv si zapůjčit dodávku pro soukromé účely
• Neformální firemní akce, večírky, grilování
Zašlete nám prosím svůj životopis na invo@invocz.cz nebo nás kontaktujte na +420 728 625 823

