
Obchodno – technický zástupca pre Prešovský región

Miesto práce: Prešovský kraj – okresy:  Košice, Košice-okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance, Rožňava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: ASAP
Plat: 1300-1500 € brutto nástupná mzda

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Predaj produktov vo zvolenom regióne
• Aktívne vyhľadávanie nových zákazníkov
• Starostlivosť a rozvoj spolupráce s existujúcimi zákazníkmi
• Koordinácia priebehu zákazky z obchodného hľadiska 
• Spracovanie cenových ponúk, technologických postupov a riešení (v spolupráci s technickým oddelením), sledovanie 

pohľadávok
• Jednanie so zákazníkmi spoločnosti
• Informatívne merania fyzikálnych parametrov konštrukcie (vlhkosť, teplota, pevnosť) za účelom overenia, alebo odporučenia 

vhodnej technológie zásahu
• Vykonávanie technického dozoru a poradenstva v priebehu realizácie stavieb 
• Plnenie plánu obratu
• Plnenie stanovených cieľov a úloh
• Administratíva a reporting

Požiadavky na zamestnanca
Vzdelanie: 
Stredoškolské s maturitou – stavebné, technické zameranie
Vysokoškolské - stavebné, technické zameranie
Počítačové znalosti – používateľ:
Microsoft Excel – základy
Microsoft Outlook – základy
Microsoft PowerPoint – základy
Microsoft Word - základy
Vodičský preukaz – skupina B
Počet rokov praxe – 3 (stavebníctvo, obchod), nie je však podmienkou
Osobnostné predpoklady a zručnosti – Dobré komunikačné, organizačné a plánovacie schopnosti, Spoľahlivosť, 
zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita a ochota cestovať a pracovať v teréne, strategické, pohotové a logické myslenie, 
kreativita, iniciatívnosť, predajné, vyjednávacie a prezentačné schopnosti, cieľavedomosť, vytrvalosť, etické jednanie, chuť 
pracovať/motivácia pre prácu obchodného zástupcu, príjemné vystupovanie, schopnosť organizácie tímovej práce, ochota 
učiť sa.

Ponúkame:
• Perspektívne zamestnanie
• Stabilitu nadnárodnej spoločnosti
• Motivujúce platové podmienky
• Doplnkové dôchodkové sporenie
• Služobné vozidlo
• Notebook s mobilným pripojením na internet
• Mobilný telefón
• Dodatková dovolenka
• Stravné lístky 
• Rozširovanie znalostí najnovších technológií v oblasti stavebnej chémie na interných seminároch a školeniach vedených 

špecialistami z výskumných laboratórií a technického oddelenia materskej centrály v Taliansku.

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Jana Velčická
Tel.: +421 918 674 666
E-mail: velcicka@mapei.sk


