
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rád/-a komunikujete s lidmi? 
Máte zkušenost s obchodem B2B? 

 
Ozvěte se nám, protože 

 možná hledáme právě Vás. 

Mapei, spol. s r.o., doplňuje tým o  

 
PRODUKTOVÉHO SPECIALISTU  

PRO SEGMENT BETONOVÝCH PODLAH  
 

Hlavní náplní práce bude: 
v regionu České republiky prodej produktů MAPEI pro betonové průmyslové podlahy 
(přísady, vsypy, vlákna do betonu) a představovat stávajícím i novým zákazníkům z řad 
obchodních a realizačních firem, investorů a developerů novou technologii pro výrobu 
bezesparých podlah. 
 
To obnáší:  
• prodej produktů MAPEI – přísad do betonu, vláken do betonu, vsypů pro průmyslové 

podlahy a dalších souvisejících produktů z portfolia MAPEI 
• najít příležitost pro uplatnění technologie bezesparých podlah, navrhnout řešení či 

možnosti spolupráce, zajistit s kolegy technický servis včetně zaškolení zpracovatelů a 
dohled na správné používání dodávaných materiálů 

• obchodní a technický servis na stavbách, prodejních místech 
• účast na odborných seminářích a školeních pořádaných firmou pro zákazníky 
 

Kolegové úspěšní na této pozici jsou: 
• aktivní, samostatní 
• zodpovědní, spolehliví 
• komunikativní a tvořiví 
• s citem pro obchodní činnost a chutí doplňovat technické znalosti 
• týmoví hráči 

• otevření k novinkám 
• zvyklí na časovou flexibilitu a cestování 
• se stavebním vzděláním 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a umí: 
• anglicky (samostatná pracovní komunikace slovem i písmem) 
• zjistit potřeby zákazníků 

• navrhnout a prezentovat vhodné obchodní či technické řešení  
• řídit osobní vůz s platným ŘP sk. B 
 

Nabízíme: 
• nástup 01/23 
• perspektivní zaměstnání, po zapracování smlouvu na dobu neurčitou 
• stabilitu nadnárodní společnosti 
• flexibilitu v rámci pracovní doby 
• motivující platové podmínky 
• příjemné pracovní prostředí a kamarádské kolegy 

• služební vůz i k soukromému použití 
• notebook s mobilním připojením na internet 
• mobilní telefon 
• rozšiřování znalostí nejnovějších technologií v oblasti stavební chemie na interních 

seminářích a školeních vedených specialisty z výzkumných laboratoří a technického 
oddělení mateřské centrály v Itálii a sesterské společnosti v Rakousku. 

• stravenkový paušál, až 25 dnů dovolené, výhodnou pojistku na škodu způsobenou 
zaměstnavateli, kartu Multisport, kurzy angličtiny, a další. 

 
Kontakt pro zájemce: 
Prosíme zájemce o pozici, aby si na našich stránkách www.mapei.cz v sekci Přidej se k nám stáhli 
dotazník a vyplněný odeslali co nejdříve na cihalova@mapei.cz, jelikož výběrové řízení bude 
ukončeno, jakmile najdeme vhodného kandidáta. Je možné poslat místo dotazníku i své CV s 
požadovanými informacemi. 
 
 
Všem předem děkujeme. 
 
Případné dotazy zodpoví Petra Číhalová na 734 395 510. 

 
Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do 
společnosti Mapei spol. s r.o. dáváte souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou 
formou.  
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