
Regionální Obchodní Manažer 
 

Je obchod a zemědělství oblast, která Tě zajímá? Chceš mít možnost ovlivnit rozvoj společnosti a být 

součástí týmu, kde uplatníš své obchodní zkušenosti? Pak vítej ve společnosti TIMAC AGRO, která 

spadá pod Groupe Roullier, mezinárodní firmu s vlastními patentovanými technologiemi, 

zastoupenou po celém světě.  

V současné době hledáme dva nové Obchodní manažery. 

1. území: severní Morava.  

2. území: severní a západní Čechy.  

Co Tě v TIMAC AGRO čeká?  

Hledáme kolegu/kolegyni, který/á bude vytvářet obchodní příležitosti se svým týmem přímo 

v terénu. Čeká Tě různorodá práce s týmem lidí se stejným cílem: mít spokojené zákazníky skrze naše 

prémiové produkty v rámci zemědělského průmyslu.  

• Vybudování a vedení týmu 8 Obchodních zástupců v dané lokalitě a zodpovědnost za rozvoj 

prodejní činnosti v oblasti zemědělských prémiových produktů.  

• Stanovování obchodních plánů v daném regionu a rozvoj prodejní činnosti na území daného 

regionu v oblasti zemědělských produktů. 

• Zajištění kompletní organizace, časového plánování. 

• Vyhledávání nových obchodních příležitostí a potenciálních zákazníků, včetně rozvíjení vztahů 

se stávajícími.  

• Analýza potřeb zákazníků a navrhování optimálního řešení. 

• Vedení obchodních schůzek se stěžejními zákazníky.  

• Intenzivní spolupráce s distributory, obchodníky a vedením společnosti.  

Co očekáváme od Tebe?  

• Máš už za sebou relevantní obchodní zkušenost. 

• Vedl si tým (je postačující i kratší zkušenost v rámci menšího týmu). 

• Sebevědomé a odpovědné obchodní jednání, mít zodpovědný přístup za týmový rozvoj a 

dosažené výsledky v daných lokalitách.  

• Zájem o oblast zemědělství.  

• Motivují Tě výsledky. 

• Zvládáš pracovat samostatně (nicméně podporu od celého týmu samozřejmě dostaneš). 

• Jsi ochotný cestovat. Z toho důvodu je zapotřebí řidičský průkaz sk. B (přibližně 4 dny v týdnu 

budeš v terénu se svým týmem).  

• Znalost angličtiny - angličtinu sice nebudeš používat na denní bázi, nicméně je důležité, aby 

ses v angličtině dorozuměl vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní společnost a některé 

interní schůzky a komunikace probíhají v angličtině (postačí středně pokročilá znalost).  

Co TIMAC AGRO kromě benefitů nabízí?  

• Stabilní zázemí silné skupiny s prémiovými produkty a vlastními patentovanými 

technologiemi. 



• Jsme prostředím bez zdlouhavých korporátních procesů. Máme rádi flexibilitu a nové nápady. 
• Budeš prezentovat produkt, za jehož kvalitou si můžeš stát. 

• Prostor pro osobní a profesní růst v rámci rostoucí mezinárodní firmy na českém trhu.  

• Klademe důraz na odborné vzdělávání.  

• Motivační systém odměn – měsíční odměna zahrnuje fixní část a výkonností odměny za 

stanové cíle týmu.  

• Práce v přátelském kolektivu, které práce baví, v rámci úspěšné globální společnosti, kde 

panuje neformální prostředí.  

• Máme kanceláře v Praze, nicméně trávíme spousta času mimo ně.  

Zaměstnanecké benefity: 

• Dovolená nad rámec zákona (25 dní dovolené).  
• 2 dny zdravotního volna (tzv. sick days).  
• Příspěvek na penzijní či životní připojištění.  
• Poskytnutí firemního vozidla k soukromým účelům.  
• Mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely. 
• Multisport karta (50 % hradí zaměstnavatel).  
• Poukázky (Sodexo karta) v hodnotě 5000 Kč ročně (10 000 Kč ročně po dvou letech 

pracovního poměru).  
• Vzdělání a odborný rozvoj.   
• Stravenky v hodnotě 110 CZK. 
• Občerstvení na pracovišti.  
• Pojištění odpovědnosti.  
• Referral bonus (finanční odměna za doporučení zaměstnanců).  

 

 

 

 

 


