OBCHODNÍ PORADCE
Je 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.
Již téměř 60 let TIMAC AGRO, dceřiná společnost skupiny Groupe Roullier, neustále inovuje svoje produkty,
aby nabídla řešení pro výživu půdy, rostlin a zvířat, která zlepšují podmínky v zemědělství šetrným
způsobem k životnímu prostředí. Groupe Roullier je mezinárodní společnost působící ve více než 100 zemí
a zaměstnávající přes 8 000 lidí po celém světě. Naším cílem je dlouhodobá udržitelnost zemědělství a
maximalizace zisků našich zákazníků.
V současné době hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici OBCHODNÍ PORADCE, který/á bude vytvářet
obchodní příležitosti přímo v terénu.

Co Tě u nás v Timac Agro čeká?
Každodenní kontakt s našimi zákazníky v terénu.
Rozšiřování portfolia zákazníků – aktivní vyhledávání, kontaktování.
Analýzu potřeb farmářů, hledání a navrhování optimálního řešení individuálně pro každého
farmáře.
Aktivně seznamovat farmáře s tím, co jim dokážeme nabídnout a prodávat naše produkty s
patentovanými technologiemi přímo vyvíjené naší společností.
Realizování objednávky produktů, nicméně o celou logistiku se pak již postará náš logistický tým.
Poprodejní péče – kvalitní servis o zákazníky je pro nás na prvním místě.
Co očekáváme od Tebe?
Zkušenost v oblasti zemědělství (ať již v rámci studií, předešlých pracovních zkušeností či pocházíš
ze zemědělské oblasti); spíše než na letech zkušeností nám záleží na selském rozumu a
prokazatelném zájmu o zemědělský sektor.
Obchodní praxe, předešlá zkušenost v prodeji prémiových produktů je výhodou.
Řidičský průkaz skupiny B a ochota cestovat na pravidelné bázi v dané lokalitě (každý den strávíš
v terénu, osobní automobil pro služební i osobní účely je zajištěn).
Co Ti TIMAC AGRO kromě benefitů nabízí?
Stabilní zázemí silné skupiny s vlastními prémiovými produkty a patentovanými technologiemi –
budeš prezentovat produkt, za jehož kvalitou si můžeš stát.
Intenzivní a kvalitní školení nejen na začátku Tvé kariéry u nás.
Pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Práce v přátelském kolektivu lidí se stejným cílem a neformálním prostředí.
Širokou škálu benefitů a v neposlední řadě – krásná a smysluplná práce v přírodě.

Benefity
5 dní dovolené navíc (tzn. 25 dní dovolené)
2 dny zdravotní volna (tzv. sick days)
Stravné
Příspěvek na penzijní / životní pojištění
Multisport karta
Kafetérie
Vzdělávací kurzy a školení
Referral bonus (bonus za doporučení zaměstnanců)
Pojištění odpovědnosti za škody
Poskytnutí automobilu i pro soukromé účely
Využití mobilního telefonu i pro soukromé účely

Jak vypadá výběrové řízení?
Jestli Tě pozice oslovila, pošli nám životopis nebo odkaz na LinkedIn, ozveme se zpět telefonicky do 5
pracovních dnů. Nejdříve si s tebou popovídáme krátce telefonicky, následně se dle časových možností
domluvíme na video/osobním setkání.
Pokud Tě pracovní pozice zaujala, pošli nám tvůj životopis a pár slov o tom, z jakého důvodu tě právě náš
sektor zaujal na email recruitment@cz.timacagro.com

