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„Společnost PREOL, a.s. se sídlem Lovosice, Terezínská 1214, PSČ 410 02, IČO: 26311208, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1729 (dále jen „správce“), je správcem Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních 
údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a nese za toto zpracování odpovědnost. V případě uchazečů o zaměstnání si Vás tímto dovolíme odkázat na 
webové stránky správce, kde naleznete poučení o zpracování osobních údajů spolu se shrnutím zásad zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání.“ 

 
 
 
Do týmu našich obchodníků hledáme      
       

OBCHODNÍHO REFERENTA/PRODEJCE (m/ž) 
 

 

Který(á) bude mít na starosti: 

 péči o portfolio koncových zákazníky především na německém a rakouském trhu 
 kompletní zákaznický servis: přijímání objednávek, fakturace, logistika, spolupráce při řešení 

reklamací, kontrola pohledávek 
 

Hledáme kolegyni či kolegu s velmi dobrými komunikačními a organizačními schopnostmi. 
Spolehlivého týmového hráče, pro kterého budou naši zákazníci na prvním místě. 

 

Proto by Vám nemělo chybět: 

 středoškolské vzdělání ideálně zaměřené na ekonomiku a obchod 
 velmi dobrá znalost německého jazyka bude jednoznačnou výhodnou, ale agendu prodejce 

zvládněte také s velmi dobrou angličtinou  
 praxi z oblasti obchodu uvítáme, ale netrváme na ní, šikovného zájemce s chutí do práce rádi vše 

potřebné naučíme 
 dobrou znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel) 
 znalost práce v SAP výhodou 
 řidičský průkaz výhodnou 

 

Proč se Vám u nás bude líbit:  
 jsme stabilní a prosperující česká firma 
 podporujeme odborné i jazykové vzdělávání a profesní rozvoj 
 máme pružnou pracovní dobu 37,5h týdně i možnost práce z domova 
 o všechny své kolegy pečujeme a ke mzdě jim nabízíme řadu výhod: 

více dovolené, příspěvek na dojíždění, chutné stravování za pár korun přímo ve firmě, kafetérii, 
příspěvek na penzijní připojištění, výhodné volání a internet, zdarma vstupy do sportovních a kulturních 
zařízení, firemní akc pro zaměstnance i jejich rodiny, roční bonusy 

 v obchodním oddělení máme malý a přátelský kolektiv 
 
 
Začít u nás můžete: ihned 
Smlouva:  na dobu určitou - zástup za MD 
 
Více Vám poví:  V. Sedláková, 416 564 911 

vendula.sedlakova@preol.cz  
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