
Manažer prodeje pro ČR 

SLOVAKTUAL s.r.o. 

Místo práce 

Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 

Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina 

Druh pracovního poměru 

plný úvazek 

Termín nástupu 

po dohode 

Nabízený plat (hrubého) 

dohodou 

Informace o pracovním místě 

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti 

- Vyhľadávanie nových obchodných partnerov pre určený región 

- Komplexná starostlivosť o domácich aj zahraničných obchodných partnerov  

- Príprava otvorenia nových obchodných kancelárií  

- Rozvoj obchodného plánu a predajnej stratégie 

- Analýza požiadaviek klienta, návrh riešenia, prezentácia, zaškoľovanie, príprava a 

zodpovednosť za pridelené projekty 

- Obchodné zručnosti – predaj 

- Účasť na služobných cestách a výstavách 

Zaměstnanecké výhody, benefity 

- Zázemie v stabilnej spoločnosti s dlhoročnou tradíciou  

- Motivujúce finančné ohodnotenie  

- Mladý dynamický kolektív  

- Priestor na sebarealizáciu a odborný rast 

Informace o náboru 

Ďakujeme za Váš záujem pracovať v našej spoločnosti. 
Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú naše požiadavky. 

Požadavky na zaměstnance 



Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním 

středoškolské s maturitou 

nástavbové/vyšší odborné vzdělání 

vysokoškolské I. stupně 

vysokoškolské II. stupně 

Vzdělání v oboru 

stavebné, technické, ekonomické 

Jazykové znalosti 

Anglický jazyk - Středně pokročilý (B2) nebo 

Německý jazyk - Středně pokročilý (B2) 

Počítačové znalosti - uživatel 

Microsoft Excel - pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Microsoft PowerPoint - pokročilý 

Řidičský průkaz 

B 

Počet let praxe 

3 

Osobnostní předpoklady a dovednosti 

- predchádzajúca skúsenosť na obchodnej pozícii 

- samostatnosť 

- flexibilita, orientácia na výsledok 

- asertivita, koncepčné myslenie, psychológia predaja 

- komunikatívnosť na veľmi dobrej úrovni 

- znalosť profesionálnych techník pri vyjednávaní 

- schopnosť presadiť sa 

- ovládanie prezentačných techník a marketingových nástrojov 

- flexibilná osobnosť s veľmi dobrými organizačnými schopnosťami 

- schopnosť pracovať pod veľkým časových tlakom 
- schopnosť pracovať v tíme 

Inzerující společnost 

Stručná charakteristika společnosti 



Spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o. je najväčším výrobcom plastových okien na Slovensku. 

Od roku 2008 je spoločnosť súčasťou nadnárodného koncernu AFG Arbonia Forster 

Holding AG. Firma v súčasnosti zamestnáva priemerne 270 zamestnancov. Na 

Slovensku a na niektorých exportných trhoch, ako je Česko a Rakúsko, disponuje 

vlastnou, predajcami podporovanou organizáciou odbytu. Sieť obchodníkov 

predstavuje okolo 150 vzorkových predajní, v ktorých je zamestnaných viac než 200 

zamestnancov. 

Adresa společnosti 

SLOVAKTUAL s.r.o. 

272  

972 16 Pravenec 

http://www.slovaktual.sk 

Kontakt 

Kontaktní osoba:  Mgr. Jana Schlencová 

zivotopisy@slovaktual.sk 

 

http://www.slovaktual.sk/
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