SCHUNK Intec s.r.o.
Jste již několik let úspěšný v B2B prodeji technického zaměření a chcete osvěžit Vaši kariéru? Nebo jste právě
úspěšně ukončil studium technického směru a hledáte své první zaměstnání, ve kterém byste mohl uplatnit
nabyté znalosti v praxi? Potom je to šance pro Vás! Budete se starat o atraktivní distribuční oblast se stávajícími
zákazníky a s perspektivním rozvojovým potenciálem. Vedle práce s předními světovými produkty Vám nabízíme
volnost a podporu pro realizaci dlouhodobě úspěšných obchodů.
Jsme německá strojírenská společnost SCHUNK se 70letou tradicí. Zabýváme se výrobou a prodejem upínací
techniky a uchopovacích systémů. V tomto odvětví patříme ke světové špičce a nabízíme produkty od nejmenších
chapadel až po největší program upínacích čelistí.
Do našeho týmu hledáme nové kolegy na pozici:

Obchodně-technický zástupce v oblasti strojírenství

Hledáme kolegy do krajů:

Co Vám můžeme nabídnout?

• severní Čechy,

• Kompletní zaškolení našich produktů. Zaškolení proběhne
i v Německu.

• východní Čechy.
Zabýváme se dvěma odvětvími:
• upínací technika do strojů,
• uchopovací systémy pro manipulační a robotické aplikace.

• Tým odborníků, na které se můžete v případě potřeby
obrátit pro radu.
• Odbornost v oblasti upínací techniky a uchopovacích systémů.
• Radost ze svých výsledků - pomáháte zvyšovat efektivitu výroby
Vašich zákazníků.
• Zázemí firmy s dlouholetou tradicí a vynikající pověstí.

Na Vás bude:
• obchodní odpovědnost za svěřený region,
• komplexní poradenství a intenzivní zákaznická podpora,
• péče o stávající zákazníky,
• akviziční činnost,
• vyjednávání, návrhy technických řešení.
Výsledek Vaší práce bude nejvhodnější řešení pro zákazníka
a uskutečněný obchod.
Co u nás využijete:
• znalosti minimálně na úrovni SŠ vzdělání strojírenského oboru,
• znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni,
• obchodní dovednosti,
• uživatelskou znalost PC.

Superior Clamping and Gripping

Jsme malý tým, kde opravdu záleží na každém, proto hledáme
šikovnou posilu, abychom mohli pracovat ještě efektivněji.
Chceme mezi sebe přijmout člověka, kterému na jeho práci záleží
a chce v ní být opravdu dobrý, protože tak to cítíme i my. Přidáte
se k nám?
Oslovila Vás tato výzva?
Pokud ano, můžete nás kontaktovat na tel. č. 739 203 752,
e-mailem na adrese gabriela.prudilova@cz.schunk.com
nebo prostřednictvím tohoto účtu na LinkedIn.

