AGRI CS a.s., součást skupiny AGROTEC GROUP, největšího dodavatele pozemní techniky
pro Českou a Slovenskou republiku s více jak dvacetiletou zkušeností, nabízí ambiciózním
zájemcům příležitost pracovat v dynamickém prostředí významného dodavatele zemědělské
techniky značky CASE a STEYR na pozici:

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY- JUNIOR
Pracoviště: Hustopeče, Rybníky u Dobříše
Klíčové odpovědnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úsilí o dosažení stanovených prodejních cílů ve svěřeném regionu.
Účast na výběrových řízeních a zpracování obchodních nabídek.
Udržení a rozvoj kontaktů se stávajícími zákazníky.
Aktivní vyhledávání nových zákazníků, práce s databází stávajících, nových a
potencionálních zákazníků.
Neustálý průzkum obchodních příležitostí na trhu zemědělské techniky.
Spolutvorba smluvních a platebních podmínek pro zákazníky.
Mapování konkurence na trhu.
Zajištění kompletního poprodejního servisu pro zákazníky.
Spolupráce při marketingových aktivitách (veletrhy, výstavy, polní dny, předvádění
strojů).
Vzorná reprezentace společnost AGRI CS a.s..

Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivní osobnost se schopností sebemotivace,
zájem o zemědělskou techniku,
chuť učit se novému pod vedením zkušených kolegů,
schopnost komunikace a navazování nových kontaktů,
obchodní uvažování, logické myšlení, dobrý všeobecný přehled,
důslednost, samostatnost a spolehlivost v plnění svěřených úkolů,
proaktivní a iniciativní přístup, časová flexibilita,
odolnost vůči stresu, trpělivost a vytrvalost,
schopnost týmové práce,
velmi dobrou znalost práce s MS Office, znalost SAP výhodou,
VŠ / SŠ vzdělání – technické, ekonomické, obchodní,
ŘP sk. B, výhodou C, T, E,
základní znalost anglického jazyka výhodou.

Nabízíme:
•
•
•
•
•

Prostředí úspěšného a dynamického zaměstnavatele v atraktivním oboru.
Spolupráce s inspirativními kolegy, podporujícím managementem.
Prostor pro osobní rozvoj a uplatnění potenciálu.
Velmi atraktivní mzdové ohodnocení.
Po zapracování osobní automobil i k soukromým účelům, mobilní telefon, notebook,
stravenky a další zaměstnanecké benefity formou „kafeterie“.

Přidejte se k našemu týmu a kontaktujte nás:
Kateřina Špačková – personalistka
+ 420 702 185 715

