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Obchodní manažer - senior 

Jste tělem i duší obchodník a mluvíte výborně německy? Jste zaměřen na výsledky své práce a dokážete 
vést tým a být lídrem? Máte seniorní zkušenosti s vedením týmu a skvělé organizační a komunikační 
dovednosti? Přidejte se k nám! Na pozici Obchodního manažera - seniora se stanete nepostradatelným 
článkem obchodního týmu a díky vašim schopnostem přispějete nejen k růstu naší firmy, za což vás 
náležitě odměníme. 

Co bude vaší náplní práce? 

◼ Řízení obchodního týmu 

◼ Tvorba a realizace obchodní strategie prodeje 
◼ Aktivní spolupráce při cenotvorbě sortimentu společnosti 
◼ Příprava návrhů obchodních smluv 
◼ Controlling v oblasti obchodu a kalkulace 
◼ Zodpovědnost za plnění plánu prodeje a pravidelný reporting vedení společnosti 

◼ Akvizice nových obchodních partnerů (EU teritorium) a komunikace s klíčovými zákazníky 
◼ Budování, rozvíjení a udržování vztahů s obchodnímu partnery 
◼ Cestování 

Co k této pozici budete potřebovat? 

◼ Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického, případně ekonomického směru 
◼ Znalost německého jazyka na úrovni rodilého mluvčího 
◼ Technické a analytické myšlení 
◼ Výborné komunikační, organizační a strategické schopnosti 
◼ Seniorní zkušenosti s řízením týmu 
◼ Časovou flexibilitu a řidičský průkaz sk. B 

Co u vás oceníme? 

◼ Znalost anglického jazyka 
◼ Zodpovědnost, spolehlivost, kreativní myšlení 
◼ Pozitivní a tvůrčí přístup k řešení úkolů, tah na branku 
◼ Znalost práce s PC a MS Office 

Co vám za to můžeme nabídnout? 

Pestrou pracovní náplň, při které se budete realizovat a ukážete své obchodní a technické znalosti. K tomu 
odpovídající mzdové ohodnocení. Aby se vám dobře pracovalo, dostanete od nás služební vůz, telefon a 
notebook. Pozveme vás na jazykové kurzy a další odborné vzdělávání. Využít můžete také zvýhodněné 
služby našeho mobilního operátora a zvýhodněné ceny služeb a produktů u našich smluvních partnerů. Tři 
dny zdravotního volna a příspěvek na stravování jsou 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 Jablonec nad Nisou 

 
Pokud vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete nám svůj stručný životopis na emailovou adresu 
personální ředitelky sarka.novotna@tedom.com. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle 602 554 660. 
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