
  

 

 

 

Jsme česká potravinářská firma, která pomáhá lidem na cestě ke zdravému životnímu stylu. Od roku 1991 se 

zabýváme vývojem, výrobou a prodejem cereálních potravin.  

Specialista prodeje pro nové příležitosti B2B 

Do našeho exportního týmu hledáme mladého, energického kolegu, který se nebojí výzev a který by nám pomohl 

dobýt segment B2B napříč všemi světovými regiony. 

Vaší náplní práce by bylo: 

• Aktivní vyhledávání nových firemních klientů na základě vlastního mapování trhu B2B v EU a dalších zemích 

• Rozvoj spolupráce a budování vztahů s novými i stávajícími obchodními partnery 

• Vedení jednání a komunikace s klientem na úrovni liniových pozic až jednatelů firem 

• Odpovědnost za plnění plánovaného objemu prodejů a marží 

Co od Vás očekáváme: 

• Absolvent ekonomického oboru s předchozí praxí u studia, ideálně v obchodní sféře  

• Obchodní drive, proaktivita, otevřená mysl a chuť naučit se novým věcem 

• Důslednost, samostatnost, tah na branku, vytrvalost a chuť pracovat na obchodních výsledcích 

• Perfektní prezentační a prodejní dovednosti, výborné vyjednávací schopnosti 

• Znalost cizích jazyků podmínkou: dobrá znalost AJ + ještě jednoho světového jazyka  

• MS Excel – pokročilá znalost 

• Nadšení pro práci v exportním týmu  

• Přátelskou povahu, která hezky zapadne do našeho týmu ☺ 

• Ochota cestovat do zahraničí 

Proč do toho jít s námi: 

• S námi se podíváte do zahraničí 

• Práce pro úspěšnou společnost s významným postavením na trhu 

• Zodpovědnou a samostatnou práci, která není stereotypní 

• Možnost seberealizace, získání cenných pracovních zkušeností a osobního rozvoje 

• Motivující finanční ohodnocení (základní měsíční mzda + provize z obchodu) 

• Mobil i pro soukromé účely 

• Jazykové vzdělávání 

• Stravenky, příspěvek na sport a relaxaci 

• Životní pojištění 

• Skvělá parta 

Termín nástupu: možný ihned 

Místo výkonu: Praha 4 Chodov 

Kontakt 

Emco spol. s r. o. 

Petra Balladares Perez 

balladares@emco.cz  

Türkova 2319/5b 

149 00  Praha 4 
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