PRODUKTOVÝ SPECIALISTA
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 do týmu člověka, který má vášeň pro zemědělství a rád by podporoval skrze
svoji znalost a praxi náš obchodní tým, a díky tomu pomáhal zajistit trvalý úspěch našich zákazníků skrze
naše prémiové produkty.

Produktový specialista je zodpovědný za:
Poskytovat školení týmu Obchodních poradců při jejich začátcích a neustálá podpora skrze sdílení
odborných znalostí.
Správu a prezentaci produktového portfolia společnosti, školení, poradenství.
Doprovázení obchodního týmu v terénu – ať již v rámci školení či občasných schůzek se zákazníky.
Příprava marketingového materiálu pro obchodní tým, který pomůže vysvětlit klientům výhody
našich produktů.
Intenzivní spolupráci s Regionálními manažery v návaznosti na priority obchodního týmu, sezóny
a produktů.
Externí spolupráci se zemědělci, účast na veletrzích a spolupráci s univerzitami.
Přípravu sezónních kampaní s produkty.
Uvádění nových produktů dle sezóny.
Koordinaci přípravy materiálů fotoknih z polí zákazníků.
Sledování a analyzování současné situace na trhu.

Co očekáváme od Tebe?
Předchozí zkušenost či studium v oboru zemědělství (nejlépe výživa rostlin) nebo biologie.
Znalosti životního cyklu rostlin, výživy, plodin v České republice.
Zájem o práci v terénu v průběhu celého roku (práce bude zahrnovat občasné cestování a z toho
důvodu je zapotřebí i řidičský průkaz sk.B).
Znalost anglického jazyka (středně pokročilá úroveň) – angličtinu sice nebudeš používat na denní
bázi, nicméně musíš se umět dobře dorozumět, jelikož budeš spolupracovat i našimi kolegy ve
Francii, a některé interní schůzky mohou částečně probíhat v anglickém jazyce.
Praxe obchodního charakteru ideálně v zemědělské oblasti je výhodou.

Benefity
5 dní dovolené navíc (tzn. 25 dní dovolené)
2 dny zdravotní volna (tzv. sick days)
Stravenky
Příspěvek na penzijní / životní pojištění
Multisport karta
Kafetérie
Roční bonus
Vzdělávací kurzy a školení
Referral bonus (bonus za doporučení zaměstnanců)
Pojištění odpovědnosti za škody
Využití mobilního telefonu a počítače i pro soukromé účely
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.
Práce v přátelském kolektivu, které práce baví, v rámci úspěšné globální společnosti, kde panuje
neformální prostředí.
A v neposlední řadě – práce v přírodě.
A jak bude vypadat výběrové řízení?
Jestli Tě pozice oslovila, pošli nám životopis nebo odkaz na LinkedIn, ozveme se ti 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

