Dennert hledá

Obchodní technické zástupce –
práce v regionu
od 1.10.2021,
pro Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj,
Plzeňský kraj a Středočeský kraj - sever
Přijďte do Dennertu – jsme rostoucí Německá středně velká rodinná firma s 650 zaměstnanci a v 6 výrobních podnicích
vyrábíme inovativní prefabrikované díly pro rodinné domy, bytové a administrativní budovy. Aktivně formujeme průmysl
a řídíme se dlouhodobou vizí vývoje a implementace řešení šetřících zdroje. Přemýšlejte jako my, realizujte s námi své
nápady a budujte s námi budoucnost! Máme dlouholetou tradici a v ČR jsme na trhu již více než 15 roků.

Flexibilita, náročnost, růst – Vaše úkoly:
▪
▪
▪
▪

Propagace a distribuce našich prefabrikovaných betonových prvků na rostoucím trhu
Akvizice a odborné poradenství firemním i soukromým zákazníkům
Udržování a rozvoj stávajících vztahů se zákazníky, jakož i cílené vyhledávání nových zákazníků
Příprava a zpracování nabídky včetně vyjednávání cen a uzavření objednávky s podporou týmů našich odborníků, podpora projektantů, architektů a ostatní odborné veřejnosti

Utvářejte svou budoucnost s námi – co nabízíme:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Flexibilní pracovní doby a možnost ovlivnit svojí práce i volný čas
Pohodlná práce z domova nebo v prostorách našich zákazníků
Atraktivní odměna formou provizí z realizovaných zakázek (horní hranice není omezená)
Podpora týmů odborníků jak na stavbách, tak při přípravných pracích, zaškolení a pravidelná školení
Silná podpora ve Vaších regionech (školení, veletrhy, katalogy, internet atd.)
Podpora centrály pro ČR
Dlouhodobá spolupráce s inovativní a rodinnou firmou

Vaše znalosti budou součástí motivovaného týmu – Váš profil:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Silné komunikační dovednosti a přesvědčivost
Nezávislý, na výsledky orientovaný a motivovaný způsob práce
Ukončené vzdělání technického směru
Znalost stavebnictví je výhodou
Orientace ve stavebních plánech
Znalost práce s aplikacemi MS Office
Platný řidičský průkaz skupiny B

▪ Němčina výhodou (komunikace mailem)

Těšíme se na spolupráci s Vámi
Společnost Dennert Baustoffwelt GmbH & Co.
Roman Leitner 318 694 766
Žižkova 708, 261 01 Příbram
www.dennert.de/karriere
Roman.leitner@dennert.cz

