Volná místa
Volná místa

Hledáte nové možnosti? Chcete se stát součástí ambiciózního a cílevědomého týmu v úspěšné a stále se
rozvíjející společnosti. Máte zájem o moderní technologie? Jste pracovití, zodpovědní a máte zkušenosti s
grafikou nebo informačními technologiemi a chcete zároveň využít své vyjednávací a komunikativní
schopnosti? Pak hledáme právě VÁS.

Požadovanou pozici zobrazite kliknutím na její název.

Obchodní zástupce (Praha, Středočeský kraj)

Hledáme do našeho týmu schopné obchodní zástupce pro vyhledávání nových klientů a zajištění
obchodních vztahů se stávajícími klienty.
Popis pozice
Náplní práce obchodního zástupce je aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti, poskytovat informace
o službách a uzavírat nové obchodní případy s převážně firemní klientelou, samostatná komunikace s

klienty, tvorba nabídek a vedení jednotlivých obchodních případů, monitorovat situaci na trhu a
zodpovídat za plnění cílů ve svěřeném regionu.
Požadujeme
ochota naučit se poměrně značné množství nových informací
obchodní talent, organizační schopnosti, flexibilitu
samostatnost a příjemné vystupování (jste v přímém kontaktu s klienty)
dobrý zdravotní stav
výhodou základní povědomí o grafice, internetu a webových stránkách
výhodou řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
zázemí stabilní firmy rodinného charakteru
volná pracovní doba (preferujeme spolupráci na základě živnostenského listu)
velmi zajímavé provize z realizované zakázky
unikátně v oboru nabízíme vyplácení následných provizí (některé činnosti se periodicky opakují)
Nástup
pozice je volná (aktuálně probíhají pohovory, můžete se stále ještě přihlásit)

Obchodní zástupce (Liberecký kraj)

Hledáme do našeho týmu schopné obchodní zástupce pro vyhledávání nových klientů a zajištění
obchodních vztahů se stávajícími klienty.
Popis pozice
Náplní práce obchodního zástupce je aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti, poskytovat informace
o službách a uzavírat nové obchodní případy s převážně firemní klientelou, samostatná komunikace s
klienty, tvorba nabídek a vedení jednotlivých obchodních případů, monitorovat situaci na trhu a
zodpovídat za plnění cílů ve svěřeném regionu.
Požadujeme
ochota naučit se poměrně značné množství nových informací
obchodní talent, organizační schopnosti, flexibilitu
samostatnost a příjemné vystupování (jste v přímém kontaktu s klienty)
dobrý zdravotní stav
výhodou základní povědomí o grafice, internetu a webových stránkách

výhodou řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
zázemí stabilní firmy rodinného charakteru
volná pracovní doba (preferujeme spolupráci na základě živnostenského listu)
velmi zajímavé provize z realizované zakázky
unikátně v oboru nabízíme vyplácení následných provizí (některé činnosti se periodicky opakují)
Nástup
pozice je volná (aktuálně probíhají pohovory, můžete se stále ještě přihlásit)

Obchodní zástupce (Královéhradecký kraj)

Hledáme do našeho týmu schopné obchodní zástupce pro vyhledávání nových klientů a zajištění
obchodních vztahů se stávajícími klienty.
Popis pozice
Náplní práce obchodního zástupce je aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti, poskytovat informace
o službách a uzavírat nové obchodní případy s převážně firemní klientelou, samostatná komunikace s
klienty, tvorba nabídek a vedení jednotlivých obchodních případů, monitorovat situaci na trhu a
zodpovídat za plnění cílů ve svěřeném regionu.
Požadujeme
ochota naučit se poměrně značné množství nových informací
obchodní talent, organizační schopnosti, flexibilitu
samostatnost a příjemné vystupování (jste v přímém kontaktu s klienty)
dobrý zdravotní stav
výhodou základní povědomí o grafice, internetu a webových stránkách
výhodou řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme
zázemí stabilní firmy rodinného charakteru
volná pracovní doba (preferujeme spolupráci na základě živnostenského listu)
velmi zajímavé provize z realizované zakázky
unikátně v oboru nabízíme vyplácení následných provizí (některé činnosti se periodicky opakují)
Nástup

pozice je volná (aktuálně probíhají pohovory, můžete se stále ještě přihlásit)

Pokud Vás naše nabídka zaujala a chcete se dozvědět více informací, kontaktujte nás a domluvte si
schůzku vyplněním kontaktního formuláře.
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti FrogZone.CZ s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich
osobních údajů a jejich uchování v personální databázi společnosti FrogZone.CZ s.r.o. za účelem získání
zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání. Současně tím potvrzujete, že osobní
údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.
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