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Obchodní manažer – region Morava 
 

Máte výborné komunikační a organizační schopnosti? Lákají vás obchodní výzvy a máte zkušenost 
s prodejem ve strojírenské či technické oblasti? Pak se přidejte do našeho obchodního týmu. Na pozici 
Obchodního manažera budete důležitým článkem celého obchodního procesu a zároveň budete mít volné 
ruce k vyjednávání obchodu. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Prodej kogeneračních jednotek a jejich energetická řešení 
◼ Vyhledávání a přinášení nových obchodních případů 
◼ Rozvíjení prodeje ve svěřeném regionu 
◼ Budování a udržování vztahů se zákazníky, inženýrskými společnostmi, projektanty, generálními 

dodavateli 
◼ Příprava nabídek ve spolupráci s projektovým manažerem 
◼ Monitoring situace na trhu s energiemi a energetickými projekty 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Výborné komunikační a organizační schopnosti 
◼ Středoškolské vzdělání technického či ekonomického směru 
◼ Alespoň 1 rok praxe obchodníka 
◼ Základní orientace v oblasti energetiky 
◼ Znalost technické angličtiny 
◼ Řidičský průkaz sk. B 

Co u vás oceníme? 

◼ Spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost   
◼ Pozitivní a tvůrčí přístup k řešení úkolů 
◼ Pokročilá znalost MS Office 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Zajímavou a pestrou práci díky které se můžete seberealizovat a budete hrát důležitou roli v naší 
společnosti. K tomu odpovídající ohodnocení. Aby se vám dobře pracovalo, dostanete od nás služební vůz 
a také pracovní telefon a notebook. Pozveme vás na jazykové kurzy a nabídneme další odborné 
vzdělávání. Využít můžete také zvýhodněné služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb 
a produktů u našich smluvních partnerů. Příspěvek na stravování je u nás samozřejmostí. 

Kdy a kde se k nám můžete přidat? 

◼ Přidat se k nám můžete ihned, případně se můžeme na termínu nástupu dohodnout 
◼ Místo výkonu práce Třebíč 

 
 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
zamestnani@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 953 311 003. 
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