RATHGEBER NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST
Skupina RATHGEBER již 70 let vyvíjí a vyrábí 3D loga, emblémy,
designové prvky, RFID řešení a technické štítky pro zákazníky všech
oborů. S více než 280 pracovníky podnikáme na čtyřech místech v
Evropě.
Pro naše oddělení vývoje ve výrobním středisku v Bystřici nad
Pernštejnem hledáme:

OBCHODNÍ MARKETING :
Požadavky:
- SŠ nebo VŠ vzdělání
- komunikační znalost NJ nebo AJ
- základní znalosti práce s OFFICE programy
- samostatnost, důslednost, pečlivost a zodpovědnost
- loajalita a týmová spolupráce
- řidičské oprávnění skupiny B
- časová flexibilita
- „schopnost získat si důvěru zákazníků, odolnost vůči psychické
zátěži“
- strategické, kreativní a pozitivní myšlení

Náplň práce:
- tvorba marketingových online a offline strategií
- strategie řízení online & offline marketingu
- vedení Pre-Sales manager týmu
- spoluvytváření obchodních strategií
- rozvoj obchodních aktivit a podpora obchodního oddělení
- hledání nového potenciálu mezi obory a zákazníky
- organizace veletrhů, školení, meetingů, eventů
- správa webových stránek a sociálních sítí společnosti

Telefon: +420 565 555 222

-

E-mail: prodej@rathgeber.cz

-

Internet: www.rathgeber.cz
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- analýza trhu a potenciálu

V případě zájmu kontaktujte personální oddělení:
Rathgeber k.s., Nádražní 1402, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 565 555 203, e-mail : m.sejnohova@rathgeber.cz
www.rathgeber.cz
Máte ještě dotazy?
Marcela Šejnohová

Personální a finanční oddělení
Telefon: +420 565 555 203
Fax: +420 566 550 238
m.sejnohova@rathgeber.cz
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