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:

KAM manažera/manažerku:
Náplň vaší práce:

- péče a podpora pro stávající KAM zákazníky
- rozvíjení potencionálu u stávajících zákazníků
- aktivní hledání nových obchodních projektů
- nové akvizice, mapování trhu
- region: ČR a SK
- tvorba cenových nabídek, kalkulací, podkladů pro jednání
- aktivní práce v terénu, časté cestování

Váš profil:

- min. SŠ vzdělání (technický/ ekonomický směr)
- AJ pro komunikaci slovem i písmem na výborné úrovni
- silné obchodní zkušenosti, ideálně na pozici KAM
- orientace v technické dokumentaci
- analýzy, ekonomický přehled
- osobnostní předpoklady: výborný komunikátor, silná osobnost,
týmový hráč, schopnost prosadit se, organizační dovednosti
- MS Office (Word, Excel!)
- ochota cestování a práce v terénu
- ŘP sk. B - aktivní řidič

Nabízíme vám:

Telefon: +420 565 555 222

-

E-mail: prodej@rathgeber.cz

-

Internet: www.rathgeber.cz
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- dynamické a kreativní pracovní prostředí v angažovaném týmu
- zajímavou a rozmanitou pracovní náplň

Pokud jsme vzbudili Váš zájem, zašlete nám přesvědčivou
žádost o místo s uvedením nejbližšího možného termínu
nástupu na:
RATHGEBER, k.s.
Marcela Šejnohová
Nádražní 1402
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
E-mail : m.sejnohova@rathgeber.cz
Tel.: +420 565 555 203
Internet: www.rathgeber.cz
Případně se o místo ucházejte přímo přes ONLINE FORMULÁŘ.
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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