Obchodně-technický zástupce
pro Jihomoravský kraj

Jsme předním českým výrobcem a dodavatelem technologií pro monitorování a střežení stacionárních
i mobilních objektů.
Pro svůj brand ONI system hledáme posilu do obchodního týmu pro oblast Brna. U nás bude mít možnost
prodávat technicky zajímavý produkt vyvinutý a vyrobený naší společností. Pokud vás baví obchodovat
a máte vztah k moderním technologiím, pak se nám ozvěte.
Náš zákazník nekupuje „zajíce v pytli“, ale má možnost si systém nezávazně vyzkoušet. Na vás bude
odhadnout jeho potřeby, ukázat mu užitky a úspory při využívání našeho produktu v praxi.
CO VÁS U NÁS ČEKÁ?
•

Detailní zaškolení, ukážeme vám, co náš systém umí, seznámíte se s dalšími produkty naší
společnosti, ukážeme vám metodiku práce se zákazníky a budete mít možnost vyjet do terénu
s našimi nejlepšími obchodníky.

•

Po zaškolení vás čeká samostatná práce ve svěřeném regionu s naším back-officem (tj.
pracovník telemarketingu a asistentka obchodního týmu) za pomoci využívání interního CRM
systému. Dáme vám zázemí a aktivní podporu pro získání spokojených zákazníků.

CO OD VÁS OČEKÁVÁME?
•
•
•
•
•

Nadšení pro práci v terénu, prodejní zkušenosti vítáme, ale nejsou podmínkou
Řidičský průkaz skupiny B a ochotu cestovat v regionu
Čistý trestní rejstřík
Zájem o techniku
Orientaci na cíl, vaše odměna bude závislá jen na vašich výsledcích

BLIŽŠÍ INFO O PRODUKTU A FIRMĚ:
www.onisystem.cz
www.youtube.com/user/onisystemcz
Chcete se stát součástí NAM system týmu?
Pokud ano, zašlete svůj životopis a vyplněný dotazník (najdete jej na webu www.nam.cz v sekci
Kariéra) na e-mail barbora.bialonczyk@nam.cz. Kontaktní osobou je Barbora Bialonczyk, tel.: +420
732 547 397. Oceníme, pokud přiložíte i aktuální fotografii. Lépe si na vás vzpomeneme při vyhodnocování výběrových řízení.
Ve své žádosti uveďte
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrového řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve
smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informován.
Těšíme se na setkání s Vámi!

