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Pozícia: Obchodný zástupca 
 
  
Miesto práce: práca vo svojom kraji / regióne 
Termín nástupu: dohodou 2023  
Druh pracovného pomeru: plný úväzok  
Mzdové podmienky: 1.000 -1.800€ (brutto)  
 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- práca vo svojom regióne (KRAJ), v mieste bydliska 

- predaj produktov a služieb Giacomini Slovakia s.r.o. 

- aktívne vyhľadávanie a oslovovanie firemných a nefiremných klientov 

- návšteva klientov na základe vopred dohodnutého stretnutia 

- silná orientácia na akvizíciu vo firemnom sektore 

- budovanie a rozvíjanie dlhodobých vzťahov s existujúcimi klientmi 

- aktívna osobná e-mailová a telefonická komunikácia na zisťovanie 

potrieb zákazníka a prípravu obchodných ponúk s riešeniami 

- zodpovednosť za plnenie stanovených obchodných plánov a cieľov 

- aktívna spolupráca s ďalšími členmi obchodného tímu a ostatnými 

oddeleniami 

Zamestnanecké výhody, benefity 

- motivačný provízny systém 

- služobný automobil aj na súkromné účely 

- práca od PO do PIA, voľné víkendy 

- služobný telefón a notebook 

- teambuildingové akcie, súťaže a programy 

- stravné lístky 

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské bez maturity 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

- technické zameranie - prípadne skúsenosti s TZB výhodou 

Jazykové znalosti 

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1 
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Ostatné znalosti 

Microsoft Word - Základy 

Microsoft Excel - Mierne pokročilý 

Microsoft Outlook - Mierne pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Prax na pozícii/v oblasti 

obchod, obchodný zástupca 

Počet rokov praxe 

2 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- samostatné plnenie pracovných úloh 

- reprezentatívne vystupovanie 

- komunikácia a prezentačné zručnosti 

- vyjednávacie schopnosti 

- samostatnosť a zvládnutý time managment 

- schopnosť vytvárať a udržiavať si dobré vzťahy so zákazníkmi 
 

 

 

 


