KARIÉRA S BUDOUCNOSTI
WEDCO. WE DO.
Jsme moderná, renomovaná rakouská firma v kovodĕlném průmyslu. Naše hlavni kompetence spočivá ve
výrobĕ a prodeji řezných nástrojů. Vyznačujeme se vysokou kvalitou, know-how, flexibilitou a samozřejmým
na zákaznika. Absychom posilili náš tým, hledáme zkušenou, komunikativni a silnou osobnost, která je
otevřená novým výzvám.

Hledáme zkušenĕho

Obchodni zástupce
Řezaci nástroje (m/ž/r)
Ŭzemi: Česká republika

Pracovni doba: na plný ŭvazek Průmysl: Trade

Vaše úkoly
-

Technické a obchodni poradenstvi a podpora pro stávajici zákazniky a ziskáváni nových zákazniků
Aktivni podpora pro naše zákazniky při optimalizaci jejich obrábécich procesů
Neustálé pozorování trhu a pravidelné podávání zpráv prodejnímu manažerovi, stejně jako průběžná
komunikace s back office a produktovým managementem
Pokračováni a implementace dohodnuté podnikové strategie
Pokračováni a implementace dohodnuté podnikové strategie
Použití interního CRM pro zprávy o návštěvăch a údržbu dat

Tvůj profil
-

Opodstatněné školení (ukončené LAP, HTL) a minimălnĕ 5 let příslušných odborných zkušeností v oblasti
strojírenství a obráběni (soustruženi, frězování, vrtání) a programováni CNC strojů
Zkušenosti s prodejem jako obchodni zástupce, jakož i přislšné znalosti oboru
Strukturovaný, nezávislý a sobĕstačný způsob práce
Zamĕření na zákazníka
Flexibilita, odhodlání, přesvĕdčivé a sebevĕdomé chování
Velmi dobré uživatelské znalosti MS Office (Excel, PowerPoint, Word)
Dobrá znalost angličtiny
Bydlištĕ v České republice
Řidičský průkaz B

Náše nabidka
-

Vrušující a rozmanitá oblsat odpovĕdnosti s velmi dobrými tozvojovými příležitostmi v předni mezinárodni
a dynamicky rostouci společnosti
Ploché hierarchie s krátkými cestami rozhodování
Kreativni, nezávislé pracovní prostředi
Nejmodernéjší závod s odpovídajícím vybavením
Služebni auto, mobilní telefon a notebook

Vaše výplata
Nabízíme atraktivní odménu za tuto pozici, která odpovidá vaší kvalifikaci a zkušenostem:
Na základĕ příslušnĕ kolektivni smloúvy můžete očekávat ročni cílový plat od 40.000,- EUR brutto plus
variabilni složky platu, v závislosti na vaší profesní zkušenosti a kvalifikacji relevantni pro danou pozici.
Ochota přeplatit je dána v závislosti na odborné praxi.

Tĕšíme se na vaši podrbnou přihlášku na adresu bewerbung@wedco.at
Kontaktni osoba pro tuto pozici:
Larissa Bartosch
Tel +43 1 480 27 70 DW 34
WEDCO Handelsgesellschaft m.b.H.

