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Společnost OEM Automatic, spol. s r. o. hledá pro rozvoj svých aktivit v České republice
spolupracovníka na pozici:
Obchodně - technický zástupce - junior pro divizi Tlak & průtok
pro oblast Čechy
Pracovník bude zodpovědný za obchodní činnost a technickou podporu ve svěřeném
regionu, což představuje:
• aktivní vyhledávání nových obchodních kontaktů a příležitostí
• obchodní jednání se stávajícími a novými zákazníky, zpracování obchodnětechnických nabídek
• uzavírání smluv / realizace obchodu / technické konzultace
Ideální kandidát:
• je flexibilní osobnost s vysokým stupněm motivace
• preferuje samostatnou práci na základě stanovených dlouhodobých cílů
• rád komunikuje s lidmi, dokáže navázat kontakt
• má ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání, obor elektro nebo jiná technická
specializace
• obchodní zkušenosti výhodou
• je schopen základní komunikace v AJ
• má řidičské oprávnění skupiny „B“
Vybraný kandidát získá zajímavou nabídku s platovým ohodnocením odpovídajícím
mezinárodní společnosti a dalšími výhodami a benefity
V případě zájmu zašlete vaše CV na adresu: jaroslav.beres@oem-automatic.cz
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OEM Automatic zaměstnanecké benefity
1. Bonus roční – stanoven na začátku roku, cíle prodeje, hodnocení dle hrubé marže za
svěřený region nebo sortiment výrobků. Vyplácí se po uzavření účetního roku. Cca ve
výši 1x-4x měsíční hrubá mzda.
2. Jeden týden dovelené navíc (tj. celkem 5 týdnů)
3. Sick-days - 2 dny za kalendářní rok (nárok až po 6 měsících prac. poměru)
4. Stravenky Gastro pass Sodexo, nominální výše 120 Kč (firemní příspěvek ve výši 55%)
5. Multisport karta (zaměstnanec hradí 200 Kč měsíčně, zbytek firma)
6. Penzijní připojištění, po 1 roce zaměstnaneckého poměru, společnost přispívá 800 Kč
měsíčně
7. Výuka angličtiny, dle potřeby každý individuálně, mimo pracovní dobu, lze čerpat
příspěvek až do výše 8 000 Kč / rok
8. Vánoční dárkový poukaz (1 000 Kč)
9. Služební mobilní telefon i pro soukromé použití, v rámci měsíčního paušálu (pro
vybrané pozice)
10. Služební automobil (pouze pozice obchodní zástupce nebo obchodní manažer) i pro
soukromé použití (dle platné legislativy)
11. V kanceláři zdarma k dispozici káva, čaj, balená voda, jablka a svačinové občerstvení
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