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.

Nejlepší

pracují

pro

nejlepší

Na rozvoj zákaznického portfolia v oblasti slévárenství a ocelárenství hledáme kolegu/yni na pozici

SALES

MANAGER

(pro nákup a obchodování s feroslitinami)
NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
•
•
•

Možnost rozvíjet svůj kariérní a osobní růst
Možnost zodpovídat za výsledky své práce
Zázemí renomované, stabilní a silné společnosti
Motivační ohodnocení vázané na dodané výsledky nad odpovídající fixní mzdu
Možnost spolupráce v profesionálním týmu, ale i samostatnou zodpovědnou práci
Širokou škálu benefitů
Cestování a možnost komunikovat se špičkami na trhu
Pracovní místo na Praze 1

VAŠE HLAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI BUDOU:
•
•
•
•
•
•

Hledání 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 prezentace na veletrzích
Spolupráce na tvorbě ročního plánu a dlouhodobého strategického plánu
Pravidelný reporting

HLEDÁME VÁS POKUD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máte min SŠ vzdělání (technického zaměření v oborech metalurgie, materiálové inženýrství
či strojírenství velkou výhodou)
Máte znalost feroslitin a surovin pro výrobu oceli
Máte praxi v nákupu, prodeji či tradingu feroslitin, rud a koncentrátů
Máte znalost segmentu slévárenství, ocelářství
Máte schopnost aktivně vést obchodní jednání v angličtině + znalost dalšího jazyka vítána
Máte schopnost samostatné i týmové práce
Jste flexibilní a máte „tah na branku“
Umíte používat MS Office
Máte znalost základních principů komoditního zajištění
Vlastníte 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 webových stránkách
http://www.metalimex.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

