REGIONÁLNÍ OBCHODNÍ PORADCE
Pomáháme zlepšovat nutriční kvalitu půdy a plodin skrze námi vyvíjené a vyráběné prémiové produkty. Naší
misí je dlouhodobě udržitelné zemědělství, s patřičnou kvalitou a péčí o zákazníky díky týmu našich
Regionálních obchodních poradců.
Nebaví Vás již pracovat ve společnosti, kde nevidíte přímý a rychlý dopad výsledků své práce?
Rád/a byste se věnoval/a kvalitnímu obchodu v sektoru, který dává hlubší a dlouhodobý smysl?
Naplňuje Vás více práce v terénu, než v kanceláři za počítačem?
Je výživa půdy a plodin oblastí, která Vás zajímá?
Rád/a byste pracovala ve svém regionu/okrese a organizoval/a si svůj pracovní čas?
V tom případě si přečtěte více informací o nás a pracovní pozici více níže.
Co Vás na pozici čeká?
péče převážně o stávající zákazníky, ale i vyhledávání nových příležitostí (rozvoj portfolia ve
svěřeném okrese/okresech)
každodenní kontakt a poradenství našim zákazníkům v oblasti výživy půdy a plodin.
analýza potřeb našich zákazníků, navrhování optimálního řešení, a následné uzavírání
objednávek na nákup našich produktů.
poprodejní péče našim zákazníkům.
sledování vývoje, trendů, novinek v odvětví
Jaké předpoklady byste na pozici měl/a mít?
min. středoškolské vzdělání (obor vzdělání nerozhoduje)
dobré obchodní dovednosti či předpoklady (kontaktování zákazníků a udržování dlouhodobých
vztahů postavených na důvěře)
zájem o oblast zemědělství
zkušenosti v zemědělství nejsou podmínkou, jsou však velkou výhodou (např. studium, zajímání se
o zemědělství, případně pokud pocházíte ze zemědělské rodiny či místa)
ochota cestovat v rámci svěřeného okresu/okresů
komunikativní a přátelská osobnost
lokalita bydliště v daném okrese/okresech
A co Vám nabízíme my?
HPP na dobu neurčitou
fixní plat + neomezeně vysoké provize (máme transparentní systém, díky kterému Vám vždy bude
jasné, kolik na konci měsíce provize bude činit)
širokou škálu benefitů (25 dní dovolené, 2 dny zdravotního volna, stravné, automobil a mobilní
telefon i pro soukromé účely, kafetérie (sodexo karta v hodnotě 5000Kč ročně, 10000 Kč ročně po
2 letech, multisport karta hrazena z 50 % společností, bonus za doporučení zaměstnance, a další)
intenzivní a kvalitní školení

stabilní zázemí silné mezinárodní skupiny s vlastními produkty a patentovanými technologiemi na
trhu – budete prezentovat prémiové produkty, za jejichž kvalitou si můžete stát, a jejichž kvalitu
nenabízí jiná společnost na trhu
..a v neposlední řadě – krásnou a smysluplnou práci v přírodě
A důležitá tečka na konec…Kdo jsme?
Timac Agro je francouzská dceřiná mezinárodní společnost spadají pod skupinu Groupe Roullier. Zabýváme
se dlouhodobě udržitelným zemědělstvím a do naší produktové řady patří především výrobky pro výživu
půdy a plodin. Veškeré produkty vznikají interně ve vývojovém centru ve Francii v Bretani, přičemž
vlastníme patentované technologie, které nám umožňují nabízet prémiové a jedinečné produkty v této
oblasti na trhu. Vizí a misí naší společnosti je dlouhodobě udržitelné zemědělství, nezatěžování půdy, kvalita
plodin a tím i prosperita zákazníků. A právě i Vy v této misi budete hrát klíčovou roli.
Jak bude probíhat výběrové řízení?
Celé výběrové řízení trvá přibližně 14 dní, snažíme se odpovídat velmi rychle.
Nejdříve nám pošlete svůj
recruitment@cz.timacagro.com.
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V případě, že zašlete svůj životopis nebo LI profil, kolegyně z HR oddělení se Vám ozve a v krátkosti si
popovídáte o dané pozici. Dále by se uskutečnilo osobní setkání s Regionálním a Generálním manažerem.

