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Firma s dlouhodobou tradicí vycházející historicky z hospodářského 

skladištního družstva z první poloviny 19. století, která je součástí české 

rodinné skupiny zemědělských podniků, hledá do svých řad nové kolegy a 

kolegyně na pozici. 

 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE / ZÁSTUPKYNĚ 

pro region VYSOČINY a JIHOMORAVSKÉHO kraje 

pro region PARDUBICKÉHO kraje 

pro region KRÁLOVEHRADECKÉHO kraje 

pro region STREDOČESKÉHO kraje 

 

Pokud jsi obchodník srdcem a duší a máš rád výzvy, jsi připraven použít své 

komunikativní, vyjednávací schopnosti podložené znalostmi agrárního 

sektoru, jsou pro Tebe dveře do dynamicky rozvíjející se firmy otevřené 

 

Náplň - péče o svěřené portfolio zákazníků 

- zodpovědnost za rozvoj dlouhodobých obchodních vztahů 

- vedení agendy obchodních partnerů 

- evidence obchodních smluv a kontrola plnění kontraktů 

- proaktivní spolupráce s logistickým a ekonomickým oddělením 

- prezentace společnosti v tuzemsku a zahraničí 

- realizace marketingových akcí a další dle potřeby 

 

Nabízíme - zázemí stabilní a neustále se rozvíjející české společnosti 

- účast na školeních a seminářích 

- odpovídající motivační ohodnocení vázané na splnění stanovených cílů 

- smysluplnou práci, kariérní růst a možnost seberealizace 

- benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění aj. 

- mobil, notebook, firemní automobil 

- příjemné přátelské pracovní prostředí v nově zrekonstruovaném zázemí 

 

Požadujeme - SŠ/VŠ vzdělání zemědělského směru vítána 

- alespoň 2 roky praxe v zemědělství nebo obchodu vítána 

- obchodní myšlení, zodpovědnost a samostatnost 

- flexibilitu, spolehlivost, loajalitu, chuť se vzdělávat 

- příjemné a profesionální vystupování  

- řidičský průkaz sk.B 

- dobrá znalost práce s PC a MS Office programy, znalost Heliosu výhodou 

- znalost zemědělské a obchodní problematiky 

- vítána komunikativní znalost anglického jazyka, ale není nutností 

 

Úvazek - práce na HPP s možností nástupu ihned 

 

Místo  - Svitavy + práce z domova (HOME OFFICE) 

 

Kontakt - Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem prosím zasílejte na 

- kariera@zznsy.cz 

- Zasláním údajů zároveň dáváte souhlas s uchováváním osobních dat 
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