
 

 
 

 

REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ MANAŽER 

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 REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ MANAŽER, který/á 

bude vytvářet obchodní příležitosti přímo v terénu se svým týmem.  

Co Tě v TIMAC AGRO čeká? 

 Vedení týmu a koordinování činnosti obchodních zástupců tak, aby byly dosaženy cíle stanovené 
obchodní strategie v dané lokalitě (Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj). 

 Stanovování obchodních plánů, vyhledávání nových obchodních příležitostí a potenciálních 
zákazníků, včetně rozvíjení vztahů se stávajícími.  

 Zodpovědnost za rozvoj prodejní činnosti týmu v oblasti zemědělských prémiových produktů.  
 Analýza potřeb zákazníků s ohledem na plodiny a půdu a následné navrhování optimálního 

řešení. 
 Podílení se na organizování kampaní pro sezónní prodej produktů v závislosti na plodinách. 
 Zavádění a dodržování systémů práce zajišťující zlepšování prodejních a retenčních výkonů a 

postupů.  
 Intenzivní spolupráce s distributory. 
 Sledování a analyzování současné situace na trhu v rámci svěřeného segmentu.  
 Sledovat a optimalizovat činnosti a náklady dle stanového rozpočtu.  
 Příprava a účast na akcích pro zákazníky.  

Co k tomu budeš potřebovat?  

 Zkušenost v oblasti zemědělství (ať již v rámci studií, předešlých pracovních zkušeností či pocházíš 
ze zemědělského prostředí).  

 Relevantní obchodní zkušenost (je pro nás důležitý především potenciál, selský rozum a to jak se 
člověk postaví k práci).  

 Zájem o práci v terénu, kde se cítíš lépe než za počítačem v kanceláři (jedná se o práci v terénu 4 
– 5 dní v týdnu).  

 Zkušenost s vedením týmu či organizování práce menší skupiny v rámci některého z předešlých 
projektů je velkou výhodou, nicméně jde především o to být přirozenou autoritou. 

 Znalost angličtiny - ačkoliv angličtinu nebudeš používat na denní bázi, 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). 



 

 
 

 

Benefity 
 

 5 dní dovolené navíc (tzn. 25 dní dovolené) 
 2 dny zdravotní volna (tzv. sick days) 
 Stravné  
 Příspěvek na penzijní / životní pojištění 
 Multisport karta (50 % hradí zaměstnavatel) 
 Kafetérie 
 Roční bonus  
 Vzdělávací kurzy a školení 
 Bonus za doporučení zaměstnanců (tzv. referral bonus)  
 Pojištění odpovědnosti za škody 
 Využití mobilního telefonu, počítače i automobilu 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. 
 Motivační systém odměn.  
 Práce v přátelském kolektivu, které práce baví, v rámci úspěšné globální společnosti, kde panuje 

neformální prostředí. 

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  
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