
buduj s námi tým
Manažer prodeje

KaSPeR KoVo s.r.o.

V případě Vašeho zájmu zašlete strukturovaný životopis 
na níže uvedenou adresu: 
Mgr. Bc. Dagmar Papíková, personální manažer, 
KASPER KOVO s. r. o., Žitná 476, 541 03 Trutnov

PRACOVNÍ NÁPLŇ
•	Vedení obchodního týmu a jeho motivace k dosažení 

stanovených cílů
•	Vyhledávání nových obchodních příležitostí
•	Rozvoj projektů na mezinárodních trzích
•	Péče o stávající zákazníky
•	Reprezentace společnosti při vytváření a udržování 

obchodních vztahů a jednání s partnery
•	 Spolupráce na tvorbě produktové strategie
•	 Tvorba a realizace prodejní a marketingové koncepce

Požadujeme
•	VŠ vzdělání v oboru obchod nebo strojírenství
•	Praxe v oblasti řízení prodeje a marketingu na mezinárodní 

úrovni min 5 let
•	Řídící schopnosti týmu pracovníků prodeje, logistiky
•	 Strategické myšlení
•	 Znalost IT a CRM systémů a jejich rozvoj v rámci společnosti
•	 Znalost práce s PC - MS Office na uživatelské úrovni
•	Komunikativní znalost AJ – minimální úroveň C1
•	 Znalost dalšího cizího jazyka na úrovni min B1
•	Řidičský průkaz sk. B
•	Pracovní flexibilita, vysoké pracovní nasazení a schopnost 

absolvovat časté zahraniční služební cesty

Moderní strojírenská firma zaměřená na zpracování 
plechů a finálních  výrobků z nich hledá pro posílení 
svého vedoucího týmu manažera na pozici

TEL.: +420 499 827 163 
MOB.: +420 731 192 923  
MAIL: d.papikova@kasperkovo.cz  
WEB: www.kasperkovo.cz | kaspergroup.cz

Nabízíme
•	Nadstandardní mzdu s progresivní motivační složkou, vázanou 

na ekonomické výsledky společnosti + podíl na HV společnosti
•	 Služební automobil s možností využití i pro soukromé účely
•	Příspěvek na životní pojištění
•	Dlouhodobou perspektivu uplatnění ve strojírenské firmě 

s exportním zaměřením
•	 Firemní benefity: 6.000 Kč ročně do Cafeterie na kulturu, sport 

a volný čas dle vlastního výběru, dovolená 25 dní, dotované 
obědy ve vlastní jídelně, dotované občerstvení z výdejních 
automatů, příspěvek na penzijní připojištění, vstupenky na 
kulturní akce, pracovní volno navíc s náhradou mzdy při 
mimořádných životních událostech a mnoho dalších benefitů

•	Nástup dohodou

Firma roku Královéhradeckého kraje 2017 Krajské
hospodářské komory– v kategorii nad 250 zaměstnanců

Firma roku 2018 v Královéhradeckém kraji


