
Obchodně - technický zástupce 
 
Společnost JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o., zabývající se prodejem a servisem 
kompresorů, hledá do svého týmu pracovníka na pozici OBCHODNĚ - TECHNICKÝ 
ZÁSTUPCE: 

Náplň práce: 
 
- jednání s klienty (maily, telefony, osobní kontakt) 
- prezentace a prodej pístových a šroubových kompresorů, vývěv atd. 
- poradenství a řešení souvisejících problémů v oblasti techniky stlačeného vzduchu,  
   příprava pro pravidelný servis a údržbu kompresorů  
- práce s technickou a výkresovou dokumentací, čtení ve výkresech, elektroschématech,    
   katalozích náhradních dílů 
- práce s firemní databází, tvorba nabídek, objednávek, apod. 
 
Požadujeme: 
 
- SŠ/VŠ vzdělání, strojního nebo elektrotechnického zaměření, možno i absolventi 
- znalost v oboru techniky stlačeného vzduchu výhodou 
- zkušenost s činností obchodního zástupce 
- zákaznicky a obchodně orientovanou osobnost 
- výborné komunikační a organizační schopnosti 
- uživatelskou znalost PC (MS Office - Excel, Word) 
- znalost AJ, NJ výhodou, ne podmínkou 
- technické myšlení, orientaci na výsledek 
- samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k práci 
- řidičský průkaz sk. B, ochota cestovat 
 
Nabízíme: 
 
- zázemí stabilní a seriózní společnosti  
- zajímavé a motivující platové ohodnocení (fix + bonusy z prodeje) 
- mobilní telefon a notebook 
- dokonalé zaškolení od zkušených kolegů 
- možnost seberealizace a pracovního uplatnění 
- rozmanitou práci v příjemném kolektivu 
- nástup možný ihned 
 
Zaujala Vás tato pozice? Pokud ano, zašlete prosím Váš strukturovaný životopis na emailovou 
adresu info@kompres.cz. Nebudeme – li Vás kontaktovat do dvou týdnů od obdržení Vašeho 
životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému kandidátovi. Věříme 
však, že právě Vy budete tím vhodným kandidátem a setkáme se s Vámi v brzké době na 
osobní schůzce. 
 

 

 



Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Zlín - Lukov 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva 

Požadované vzdělání: Středoškolské 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

 

Kontakt:  
Zdenka Valčíková  
tel.: 734 254 100, 577 911 263 
email: info@kompres.cz 

 


