Společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín
patří k tradičním výrobcům kvalifikované chemie ve světě. Z našeho výrobního
závodu míří více než 90 % produkce na světové trhy a našimi zákazníky jsou
gumárenské, farmaceutické, zemědělské a další firmy z mnoha oborů lidské činnosti.
Jsme rodinný podnik a dosažení vytčených cílů je pro nás stejně důležité, jako cesta
k jejich dosažení. Tuto zakládáme na důvěře, spolehlivosti, flexibilitě a otevřenosti
novým myšlenkám. Jsme společnost oceněna CZECH Stability Award AAA, což je
výrazem spolehlivosti, důvěryhodnosti, atraktivity a suverenity na trhu.

HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICI:

OBCHODNÍK pro zemědělský program
CO NABÍZÍME JAKO NÁPLŇ VAŠÍ PRÁCE:
• prodej kvalitních a ověřených zemědělských produktů
• projednávání obchodních případů se zákazníky v rámci ČR i v Evropě
• vedení komunikace se svěřenými zákazníky, včetně realizace jejich osobních návštěv
• aktivní vyhledávání nových zákazníků
• možnost seberealizace při tvorbě obchodního případu
• participace na tvorbě výrobkových a marketingových strategií a plánovacím procesu
• možnost participace na rozvojových projektech

CO OD VÁS OČEKÁVÁME:
• vzdělání v zemědělském oboru nezbytnou podmínkou (min. SŠ s maturitou, VŠ výhodou)
•prokazatelná předchozí praxe v zemědělském oboru podmínkou (prodej nebo prvovýroba)
• obchodní a komunikační dovednosti
• předpoklady pro aktivní vyhledávání nových zákazníků a obchodních příležitostí
• znalost cizího jazyka výhodou (AJ, NJ, nebo RJ)
• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
• ochota cestovat v ČR i mimo ČR
• znalost práce s PC na uživatelské úrovni
• ochota učit se novým věcem, samostatnost, schopnost rozhodování, flexibilita

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
• zaměstnání v rostoucí společnosti s jasnou strategií
• možnost seberealizace a profesního růstu
• přátelský kolektiv s iniciativním nastavením k řešení problému
• motivující finanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• dotované závodní stravování
• příspěvek zaměstnavatele na penzijní pojištění
• lékařská péče v místě zaměstnavatele
• systém volitelných benefitů Cafeteria na kulturu, sport, zdraví vzdělávání a dovolenou
KONTAKT:

PŘEDPOKLÁDANÝ
IHNED,
dohodou
Lučební závodyNÁSTUP:
Draslovka
a.s. Kolín
e-mail: job@draslovka.cz, tel.: 321 335 315

Pokud vás pozice zaujala a splňujete požadovaná kritéria,
těšíme se na váš profesní strukturovaný životopis
a motivační dopis.

