METALIMEX je zavedená, silná a stabilní obchodní společnost působící na tuzemském a zahraničním trhu více než 70 let. Firma patří mezi 100
nejvýznamnějších firem podle řebříčku Czech Top 100. Přidanými hodnotami společnosti jsou dlouhodobá tradice a obchodní know-how, které
umožňují nadstandardní plnění individuálních požadavků zákazníků v oblasti obchodování komoditami. Firma patří do významného
průmyslového holdingu MTX Group a.s.

Nejlepší

pracují

pro

nejlepší

Pro divizi METALS hledáme kolegu/yni na pozici

SALES MANAGER
Divize METALS zabývající se nákupem a tradingem s neželeznými kovy a jejich
polotovary rozšiřuje tým a hledá samostatného obchodníka schopného rozvíjet
zákaznické
portfolio
v oblasti slévárenství, strojírenství,
galvaniky a
chemického průmyslu. Zodpovědností bude akvizice nových, péče a servis o
stávající zákazníky a naplňování ročního obchodního plánu divize.
ZODPOVĚDNOSTI:
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➢
➢
➢
➢

Akvizice nových zákazníků a udržování vztahů se stávajícími klienty v ČR i zahraničí
(především EU)
Kompletní vedení obchodních případů
Zodpovědnost za zpracování nabídek včetně cenové kalkulace
Účast a reprezentace na veletrzích
Spolupráce na tvorbě ročního plánu a dlouhodobého strategického plánu
Zodpovědnost za dosahování plánu
Pravidelný reporting
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Možnost pracovat pro úspěšnou a stabilní českou průmyslovou skupinu
Možnost rozvíjet se a uplatnit v oblasti mezinárodního komoditního obchodu
Motivační ohodnocení navázané na dodané výsledky nad odpovídající fixní mzdu
Širokou škálu benefitů (služební automobil, 5 týdnů dovolené, stravenková a benefitní karta,
fitness v budově, pojištění, notebook, mobilní telefon atd.)
Možnost pracovat v týmu, ale zodpovídat se za výsledky své práce
Místo výkonu práce na prestižní adrese na Praze 1

HLEDÁME:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

SŠ/VŠ vzdělání (technické zaměření v oborech metalurgie, materiálové inženýrství či
strojírenství velkou výhodou)
Praxe v nákupu, prodeji či tradingu komodit a/nebo výrobků na bázi obecných kovů a jejich
polotovarů
Znalost obecných kovů a jejich aplikace ve strojírenství, slévárenství a chemickém průmyslu
výhodou
Výborné obchodní a komunikační dovednosti
Flexibilita, proaktivnost, „tah na branku“
AJ – aktivní znalost (schopnost vést obchodní jednání) + znalost dalšího jazyka vítána
znalost základních principů komoditního zajištění
znalost MS Office¨
ŘP sk. B

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu: pickova@metalimex.cz

Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na http://www.metalimex.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

