Mezinárodní technologický koncern dormakaba se sídlem ve Švýcarsku je globálním
lídrem v oblasti bezpečnostních a přístupových technologií. Nabízí zabezpečovací a
vstupní systémy, automatizované dveřní systémy, posuvné dělicí stěny, zařízení na
optimalizace provozu a další technologie. Jako zaměstnavatel si společnost zakládá na
profesionálním chování ke svým klientům, přátelském pracovním prostředí a
zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. V České republice má dormakaba obchodní
zastoupení s týmem 30 zaměstnanců.

KEY ACCOUNT / OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - prodej technologií
O čem bude vaše pracovní pozice:
Jako náš nový kolega budete mít na starosti rozvoj obchodních aktivit a komunikaci se
zákazníky – přímý prodej na investora, dále zhotovitele nebo architekty. Náš 7členný
obchodní tým bychom rádi doplnili o dalšího člena, jehož hlavní úlohou bude identifikace
příležitostí na trhu, kontakt s klientem a navazující kroky. Juniory rádi zaučíme a
podpoříme, máme menší a součinný tým spolupracující s techniky, nabídkou, apod.
Mezi související úkoly patří:
•

Udržování přehledu o možných obchodních příležitostech na trhu.

•

Přímý kontakt s koncovým zákazníkem (typicky firmy plánující nákup
bezpečnostních nebo přístupových technologií, případně sekundárně realizační
firmy nebo architekti/projektanti).

•

Spolupráce s kolegy na oddělení a s obchodně-technickým úsekem.

•

Zajišťování přítomnosti produktů dormakaba na nových projektech, technické
konzultace a informační podpora zákazníků.

Budoucímu kolegovi rádi nabídneme stabilní a profesionální zázemí zavedené
společnosti, přátelské prostředí a spolupracující tým na místní i mezinárodní úrovni. Dále:
•

služební auto i k soukromým účelům

•

plat 40.000 – 60.000 dle seniority a výsledků

•

vynikající pověst společnosti a jejích produktů na trhu

•

pružnou pracovní dobu a work-life balance přístup

•

příjemné kanceláře s dobrou dopravní dostupností na metru Stodůlky

•

fungující nadnárodní tým - nabízíme reálnou příležitost využívat znalosti cizích
jazyků

•

jako samozřejmost bereme související benefity jako 5 týdnů dovolené, stravenky,
vzdělávání, sick days a další

•

vašim dalším očekáváním se budeme rádi věnovat v průběhu osobního setkání

Naše představa o budoucím kolegovi:
•

spolehlivost a důslednost, chuť učit se - nerozhoduje délka praxe, ale schopnosti a
chuť do práce

•

pozitivní vztah k technice/technologiím, ideálně studium stavebního, strojního,
elektro nebo jiného technického směru, popř. architektura, apod.

•

komunikativnost a příjemné vystupování

•

znalost nástrojů MS Office

•

angličtina nebo němčina

V případě, že vás nabízená pozice zaujala, zašlete nám svůj životopis nebo nás
kontaktujte na telefonním čísle 608 329 081. Rádi vám poskytneme bližší informace.

