Rád/-a komunikujete s lidmi?
Máte zkušenost s obchodem?
Víte, kde všude se dá použít silikon?
Tak nám dejte vědět, protože
společnost Mapei, spol. s r.o.,
součást nadnárodní skupiny Mapei zabývající se výrobou a prodejem stavební chemie,
doplňuje tým o

PRODUKTOVÉHO SPECIALISTU/MANAŽERA
Hlavní náplní práce bude:
Podpora prodeje v ČR v oblasti zateplovacích systémů, dekorativních nátěrů, omítek a
produktů na sanaci historických staveb.
•
•
•
•
•
•

Příprava strategie dosažení plánovaného obratu ve svěřené produktové skupině
monitoring trhu v ČR
aktivní vyhledávání nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
návrhy technických řešení a tvorba cenových nabídek
zodpovědnost za zajištění servisu zákazníkům ve spolupráci s obchodním a technickým
oddělením
školení zákazníků na odborných seminářích a školeních pořádaných firmou se zaměřením na
produkty ve svěřeném segmentu

Kolegové úspěšní na této pozici mají:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osobnost - odolnou vůči stresu
aktivní, samostatnou
zodpovědnou, spolehlivou
komunikativní a tvořivou
týmového hráče
orientaci v oblasti zateplovacích systémů a systémů pro sanaci historického zdiva.
obchodní dovednosti a praxi
zkušenost ze stavebního provozu výhodou
orientaci na zákazníka a obchodně marketingové myšlení
ŘP sk. B
ochotu učit se novým věcem
časovou flexibilitu a ochotu cestovat a pracovat v terénu
znalost AJ podmínkou
nástup dle dohody

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nástup dle dohody
perspektivní zaměstnání, po zapracování smlouvu na dobu neurčitou
stabilitu nadnárodní společnosti
motivující platové podmínky
služební vůz
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
stravenkový paušál, až 25 dnů dovolené, výhodnou pojistku na škodu způsobenou
zaměstnavateli, kartu Multisport
Kontakt pro zájemce:
Prosíme zájemce o pozici, aby si na našich stránkách http://www.mapei.cz v sekci Přidej se
k nám stáhli dotazník a vyplněný odeslali co nejdříve na taborska@mapei.cz, jelikož výběrové
řízení bude ukončeno, jakmile najdeme vhodného kandidáta. Je možné poslat místo dotazníku i
své CV s požadovanými informacemi.
K CV či formuláři je nutné připojit vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů, který je
v sekci též dostupný.
Všem předem děkujeme.
Případné dotazy zodpoví Mgr. Radka Táborská na 606 760 672.

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.

