www.ghvtrading.cz
Společnost GHV Trading, spol. s r.o. patří do úspěšných

Aktuálně hledáme pro rozšíření našeho týmu nové kolegy a kolegyně na pozici

malých firem na českém a slovenském trhu, a to již 26 let. Jsme
dominantním

hráčem

v prodeji

komponentů

pro

rozváděče

a přenosné měřicí a testovací techniky. Každý den uzavíráme

Technicko - obchodní specialista / specialistka

desítky obchodních případů. To se nám daří díky týmu lidí, kteří s
námi pracují v moderní kanceláři na okraji technologického parku
v Brně.

Náplň práce:


Kontakt s klienty, kteří již projevili zájem o naše služby



Identifikace potřeb stávajících a nových klientů

Pojďte se přidat k firmě, která si je vědoma toho, že její



Doporučení vhodných produktů a cenová kalkulace

zaměstnanci jsou tou největší hodnotou. Pro zaměstnance



Účast na prezentačních akcích, seminářích a výstavách

zajišťujeme servis v oblasti odborného zaškolení a podpory.



Administrativa k jednotlivým případům

Nabízíme uplatnění jak pro pracovníky s praxí, tak pro ambiciózní

Co očekáváme, že bude ve vašem životopise:


Znalost na úrovni elektrotechnického vzdělání (obor silnoproud vítán)



Zkušenost s oblastí zákaznického servisu je výhodou, ne však podmínkou



Komunikační dovednosti



Znalost anglického nebo německého jazyka

který mění tvář trhu v České republice!



Řidičský průkaz sk. B



Prodejní dovednosti nebo chuť se jim intenzivně učit

Těšíme se na Vás!



Zkouška z vyhlášky 50 vítaná



Aktivní přístup k zadaným úkolům

absolventy, kteří mají chuť pracovat.
Neváhejte se zasláním životopisu. Přesvědčte se sami, že i práce
může být zábavou. Staňte se ještě dnes součástí našeho týmu,

Své životopisy zasílejte na email:
jana.krizova@ghvtrading.cz
Další informace:
GHV Trading, spol. s r.o.
Edisonova 3, Brno 612 00
Jana Křížová
+420 541 235 532
www.ghvtrading.cz

Co Vám nabídneme?


Práci na dobu neurčitou



Motivační finanční ohodnocení (čtvrtletní odměny)



Vzdělávání a další rozvoj odborných dovedností a znalostí



Firemní akce a benefity



5 týdnů dovolené



Roční příspěvek na dovolenou



Přátelský a dynamický tým spolupracovníků



Nástup ihned nebo dohodou

