Hledáme do týmu:

Přidej se k nám!

B2B a e-shop manažera,

OŘÍZNEME VAŠI DŘINU

který se nebojí vyjet z pohodlí kanceláře do terénu a zase zpět
Jaká práce tě čeká v kanceláři?

Čemu se nevyhneš v terénu?

INDOOR
Budeš v telefonickém kontaktu
s našimi klienty

Budeš mít na starost tvorbu
nabídek pro outdoor account
manažery

OUTDOOR
Osobním návštěvám klientů

Akvizici nových klientů
a regionů a mapování
trhu

Denním chlebem bude také práce
se CRM systémem a péče o e-shop

Prodeji

Nasazení v kanceláři

Nasazení v terénu

1 týden

2 týdny

Jaký bys měl být?
•

Kdo jsme my?

Odvážný, komunikativní a cílevědomý
•

•

Spolehliví partneři všech řezníků,
gastra, supermarketů, prodejců
ryb a sýrů - zkrátka celého
potravinářského průmyslu

•

Německá společnost se
silným zázemím a tradicí
dlouhou více než 180 let

•

Jsme dynamický
a přátelský kolektiv,
ve kterém Tě čekají
příjemní a vstřícní
šéfové

A co ti
můžeme
nabídnout?

Jsi hladový po úspěchu, toužíš něco vybudovat
a neustále se snažíš překonávat sám sebe

•

Především to, kvůli
čemu tu jsme primárně
všichni - peníze

•
•
•
•
•
•

Neměl by ses bát jít za svůj stín a moc u toho neplakat
•

Bez jakých schopností se neobejdeš?

K platu přihodíme i stravenkový paušál a multisportku

Práci na HPP

•

Nebojíš se mluvit, vystupuješ však vždy příjemně
•

Počty pro Tebe také nejsou žádný problém
•

Pokud Ti Excel říká ‘Pane’ a ještě ovládáš některý cizí jazyk, máš hned několik
plusových bodů navíc

5 týdnů dovolené a práce na home office
podle domluvy

Nejrůznější školení a podpora osobního
i profesního rozvoje

A mnoho dalšího…

Marco Hrabinský
CEO Enders CZ

Vybavíme Tě firemním telefonem,
notebookem a částečně i služebním vozem

Zaujala Tě naše nabídka a zajímá Tě více informací?
Ozvi se nám! Pošli nám své CV s fotografií a několika průvodními slovy.
Těšíme se na Tebe!

hrabinsky@enderscz.cz
www.enderscz.cz

