
Baví tě komunikovat s lidmi, máš chuť učit se novým věcem? Nestydíš se jednat se 
zákazníky, dokážeš analyzovat jejich potřeby? Umíš si dobře zorganizovat svůj pra-
covní den a efektivně rozdělit svůj čas mezi zákaznické návštěvy, zpracování 
nabídek a hledání nových zákazníků? Na této pozici budeš mít stanovený svůj pro-
dejní cíl a také volnost ho dosáhnout tak, jak si sám určíš. Na obchodní pozici jsou 
důležité výsledky. Pokud tě tohle motivuje, pak čti dál: 
ź aa

Co tě čeká:

a

§ velmi zajímavá práce v obchodním oddělení, kde lze uplatnit a dále rozvíjet 
komunikační a technické dovednosti

§ strategické obchodní myšlení a rozvíjení přiděleného teritoria včetně akvizice 
nových zákazníků

§ reprezentace firmy na obchodních pracovních cestách  
§ vedení obchodních případů, schvalování nabídek a řešení poptávek dle potřeb 

klientů

Jsme evropský výrobce kvalitních průmyslových armatur a během téměř třicetileté 
historie jsme se stali největším výrobcem uzavíracích a zpětných klapek pro prů-
myslové použití v České republice a jedním z největších v Evropě. Armatury dodá-
váme do většiny průmyslových odvětví a přes 80% naší produkce jde do zahraničí. V 
souvislosti s expanzí firmy hledáme kandidáta na pozici:
a

§ schvalování nabídek a řešení poptávek podle potřeb klientů 

OBCHODNÍ MANAŽER 
pro zahraniční oddělení

§ pozice je vhodná pro i pro čerstvé absolventy technických univerzit

§ zázemí stabilní společnosti s dynamickým rozvojem

§ technická VŠ (fakulty strojírenská nebo elektrotechniky), nebo min. SŠ vzdělání 
technického směru s praxí, popřípadě VŠ ekonomického směru

§ možnost dalšího vzdělávání (školení, kurzy) a kariérního růstu v rámci firmy

§ atraktivní platové ohodnocení (v závislosti na praxi a vzdělání)

Místo výkonu práce:

aaa

§ nástup dle domluvy

§ přátelské prostředí odpovídající rodinné firmě do 200 zaměstnanců s 
dobrými referencemi

§ manažer prodeje dostane příležitost v rámci zaučení obeznámit se s chodem 
firmy a jejími odděleními a zároveň detailně poznat její produkty ve výrobě

Co od tebe požadujeme:

§ firemní benefity - příspěvek na stravování, penzijní připojištění, na sport

§ Olomouc - Chomoutov (blízkost zastávky MHD, možnost parkování) 

§ komunikativní znalost anglického jazyka na úrovni C1

aaa

Životopisy zasílejte na e-mail:  hr@abovalve.com  

§ práci v jedinečném oboru s mezinárodním dosahem

Do předmětu prosím uvádějte název pracovní pozice.

§ proaktivní a pozitivní přístup, týmový hráč, zodpovědnost, chuť se učit a komuni-
kovat

§ praxe v oboru výhodou

§ samostatnost, zákaznicky orientované myšlení

§ práce na plný úvazek

Co ti můžeme nabídnout:

§ pružnou pracovní dobu

§ znalost práce na PC (MS Office), znalost některého ERP systému výhodou

www.abovalve.com
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