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Nabídka práce  

 
Obchodní zástupce – nábytkové doplňky a interiérové sklo 

 
Pro naši stabilní, rozvíjející se společnost působící na trhu od roku 2004, hledáme z důvodu 
rozšíření týmu usměvavého, flexibilního a dynamického člověka na pozici obchodního zástupce. 
Máte-li chuť se seberealizovat na zajímavých a inovativních projektech v oblasti interiérového skla 
a nábytkových doplňků, čeká na Vás akční a příjemný kolektiv. Pokud k tomu zvládnete skvěle 
komunikovat, jste samostatný, aktivní a máte profesionální vystupování, těšíme se právě na Vás.  
 
Co bude náplní Vaši práce: 
 

 péče o stávající klienty  
 support a řešení požadavků klientům 
 oslovování a navazování nových obchodních vztahů, 

zpracování nabídek 
 komplexní práce na nabídce pro zákazníka od zpracování 

ceny, návrhu technického řešení po slaďění požadavků 
s klientem 

 prezentace vytvořené nabídky vedoucí ke spokojenosti 
klienta a úspěšnému uzavření obchodu  

 příprava obchodní strategií  
 komunikace s ostatními odděleními firmy (marketing, 

výroba, montáže) 
 

Co od nás můžete očekávat 
 

 fixní finanční ohodnocení odpovídající důležitosti pracovní pozice a k tomu motivační 
hodnocení na základě dosažených cílů a obchodních výsledků  

 přátelskou podporu pracovních aktivit obchodního zástupce ostatními členy týmu (vedení, 
administrativa, výroba) 

 pozitivní firemní hodnoty, přátelské vztahy  
 profesní růst (zkušenosti, tréninky, kurzy) 

 
Firemními benefity jsou: 

 flexibilní pracovní doba (zaměřenost na výsledek a aktivitu, nikoli na proces) 
 společná koordinace cílů a jejich naplňování 
 služební automobil, telefon a notebook 
 další zaměstnanecké výhody (stravenky, firemní akce, slevy na produkty a další) 
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Na co se těšíme od Vás: 
 ukončené SŠ/VŠ vzdělání (minimálně s maturitou) 
 zkušenost s aktivním produktovým obchodem alespoň 2 roky 
 cílevědomost, zaměřenost na výsledky a chuť zodpovědně pracovat 
 ochotu učit se novým věcem a chuť se neustále vzdělávat 
 příjemné komunikační schopnosti a vystupování na úrovni profesionální reprezentace 

společnosti 
 uživatelskou znalost práce na PC 
 řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 
 možnost nástupu ihned (ale na schopného obchodního zástupce si i chvíli počkáme) 

 
 
Budeme se těšit na Vaše životopisy, které prosím zasílejte na adresu: michal.kopecky@alfastyl.cz  
 
Ing. Michal Kopecký 
 
Alfa Styl, s.r.o.  
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