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Obchodno - technický pracovník

Miesto práce: 

Veľký Šariš a stredné Slovensko resp. západné Slovensko
Ponúkaný plat (brutto): 800,-€/mesačne, + provízie, odmeny a 3. pilier DDS
Termín nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: trvalý pracovný pomer 

Informácia o výberovom konaní: 
Stabilná slovenská firma hľadá 2 nových obchodno technických zástupcov pre regióny
stredného a západného Slovenska. Bydlisko uchádzača Prešov a okolie, alebo bydlisko
na strednom resp. západnom Slovensku.

Náplň práce:
- obchodná a technická činnosť
- služobné cesty vo zverenom regióne, pravidelné návštevy zákazníkov z oblasti    
  priemyslu a výroby 
- osobné jednania s cieľom nadviazať obchodnú spoluprácu
- starostlivosť o existujúcich a vyhľadávanie nových zákazníkov
- spracovanie technických a cenových ponúk
- administratívne úkony spojené s prácou obchodno technického zástupcu
- zodpovednosť za výsledky regiónu stredného Slovenska resp. západného Slovenska

Iné výhody:
- motivačná variabilná provízia odpovedajúca dosiahnutým pracovným výsledkom

- služobné vozidlo
- mobilný telefón
- 3. pilier DDS – doplnkové dôchodkové sporenie

- pružná pracovná doba

- možnosť získania ubytovania, alebo služobného bytu vo Veľkom Šariši
- pravidelné odborné školenia firemné aj u dodávateľov na Slovensku a v zahraničí
- odborný rast, autonómna práca s podporou kolegov a firmy s vlastným know-how
- procesne riadená, rastúca firma so skúsenosťami a 10 ročnou históriou od r. 2009
 

Požiadavky:
- požadujeme technické vzdelanie, strojárske, stavebné, elektrotechnické, minimálne 
stredoškolské s maturitou a vyššie vysokoškolské I. alebo II. stupňa
- slovenský jazyk - pokročilý, anglický jazyk – aj začiatočník, Office - pokročilý
- vodičský preukaz skupiny B
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- spoľahlivosť, zodpovednosť, komunikačné schopnosti a samostatnosť
- prax nie je nutná, pozícia vhodná aj pre absolventa, pre pracovníka so skúsenosťami 
aj nad 50+, alebo cudzinca s výbornou znalosťou slovenského jazyka

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- komunikačné a prezentačné schopnosti
- technické vzdelanie 
- chcieť samostatne pracovať, cestovať, odborne rásť a vzdelávať sa
- znalosť slovenčiny, znalosť anglického jazyka je výhodou
- dobré technické zručnosti a PC zručnosti na užívateľskej úrovni

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu zašlite váš profesijný životopis a motivačný list v
slovenskom jazyku na e-mailovú adresu: ekonom@boyser.sk. Kontaktovať budeme 
len vybraných uchádzačov. 

K svojej žiadosti pripojte súhlas so spracovaním osobných údajov. "V súlade so 
zákonom 428/2002 Z.z. súhlasím, aby moje osobné údaje obsiahnuté v poskytnutých 
úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč 
zaznamenané v informačnom systéme vedenom spoločnosťou Boyser s.r.o., za účelom
a v rozsahu potrebnom k spracúvaniu údajov prevádzkovatel'om. Prehlasujem, že 
mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé."
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