OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO ZAHRANIČÍ
Do jednotky přístrojových transformátorů a
senzorů v Brně hledáme Obchodního zástupce
pro zahraniční trhy. Hlavní zodpovědností
nového kolegy bude prodejní a marketingová
koordinace na exportních trzích, péče o
zákazníky a hledání nových obchodních
příležitostí.
Hledáme obchodně a technicky zaměřeného
člověka. Zkušenost je velkou výhodou, ale rádi
dáme příležitost i perspektivním zájemcům,
kteří se zajímají o danou oblast.
Lokalita: Vídeňská 117, Brno
Typ pracovního poměru: HPP

—
Kariérní stránky

Pracovní náplň:
 Prodej a prezentace VN přístrojových
transformátorů a senzorů na zahraničních trzích
 Získávání informací o konkurenci, spoluvytváření
strategie rozvoje
 Vyhledávání nových příležitostí
 Realizace marketingových aktivit vč.zákaznických
prezentací
 Poskytování odborného technického poradenství
zákazníkům
 Spolupráce s dalšími odděleními v rámci ABB na
realizaci zakázek
 Řešení pohledávek a reklamací
Požadujeme:
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru (silnoproud
velkou výhodou)
 Min. 2 roky zkušeností na obdobné pozici
 Základní schopnost orientace v technické
dokumentaci
 Odborné poradenství a vytváření řešení na míru
zákazníkovi s podporou engineeringu
 Aktivní znalost AJ, polština velkou výhodou!
 Samostatnost, obchodní drive a aktivita,
reprezentativní vystupování
ABB nabízí:
 Expandující firmu se strategií dalšího rozšiřování
výrobních kapacit, s inovativním přístupem a
zaměřením na modernizaci provozů
 Široké možnosti rozšiřování odborného a
kvalifikačního vzdělávání, růst v oblasti odborné
praxe
 Perspektivu stabilního a dlouhodobého zaměstnání

Široké spektrum firemních benefitů:
 1 týden dovolené navíc
 Kratší pracovní doba – 7,5 hod denně
 Cafeteria systém (možnost využít nasbírané body v
oblasti vzdělávání, sportu nebo jiných
volnočasových aktivit)
 Příspěvěk na penzijní připojištění
 Dotované stravování v závodní jídelně
 Volno navíc pro zvláštní životní situace
 Věrnostní prémie za odpracované roky
 Odborné a jazykové vzdělávání dle potřeb dané
pozice
 Dobrou dostupnost veřejnou dopravou, možnost
parkování na firemním parkovišti
 Široké možnosti rozšiřování odborného a
jazykového vzdělávání a další dle pravidel ABB s.r.o.

Máte zájem zúčastnit se výběrového řízení?
Zašlete svůj životopis na adresu
kristyna.hlahulkova@cz.abb.com nebo na
abb.prace@cz.abb.com, další volné pozice
naleznete na www.abb.cz/kariera.
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte
souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v
personální databázi společnosti ABB a to výhradně za účelem
zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení,
nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.
Pokud Vás nekontaktujeme do 21 dnů, dali jsme ve výběrovém
řízení přednost jinému kandidátovi.

