Referent obchodního oddělení
35 000 - 45 000 Kč
Žďár nad Sázavou

Základní informace
Komunikace Vám není cizí a vyznáte se i ve čtení technických výkresů? Do výrobní společnosti, která vytváří
z plastických hmot vybavení obchodů a kanceláří obsazujeme pozici na obchodním oddělení. A čemu se u
nás budete věnovat?

Náplň práce
podpora pro obchodní oddělení
komunikace jak se zákazníky, tak i s kolegy z ostatních oddělení
tvoření cenových nabídek na základě podkladů, které dostanete od obchodního zástupce
denní komunikace se zákazníky v anglickém jazyce
pravidelná účast na veletrzích v rámci ČR

Požadavky
min. SŠ vzdělání (technický směr výhodou)
praxe na obchodním oddělení, případně administrativní pozice spojené s obchodem
komunikativní znalost AJ
orientace ve čtení technických výkresů

Nabízíme
5 týdnů dovolené
docházkový bonus
příspěvek na dojíždění
finanční bonusy
možnost kariérního růstu
firemní akce
lokalita: Vojnův Městec

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku. Tato nabídka je také vhodná
pro: práce havlíčkův brod, práce ihned, volná práce, práce obchodník, práce obchoďák, práce asistent, ždírec
nad doubravou
Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)
bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně

osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

