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Obchodník – specialista 

Rodinná firma HIT OFFICE s.r.o. s více než 25letou tradicí, která vyrábí 
kancelářské potřeby z papírů a potravinářské obaly, hledá obchodníka – 
specialistu.  

Jsme dynamicky se rozvíjející prozákaznicky orientovaná společnost. Našimi 
zákazníky jsou převážně velkoobchody. V České republice jich již 
zásobujeme více než 300. Přímá komunikace obchod – výroba nám pomáhá 
zdokonalovat a zkvalitňovat výrobky a zákaznický servis. Je pro nás důležité 
vědět a rozumět, co zákazníci chtějí. Zároveň hledáme Vás, kteří stejně jako 
společnost, se chcete rozvíjet, učit se, přijímat odpovědnost a hledat 
řešení. 

Co Vás u nás čeká? 

- Aktivní rozvoj obchodní sítě, vyhledávání nových zákazníků 
- Komunikace se zákazníky (telefonicky, e-mailem, osobní schůzky) 
- Starat se o naše stávající zákazníky tak, aby jim nic nechybělo a byli u nás 
spokojeni 
- Plnění obchodních cílů, jejich monitorování a vyhodnocování 
- Plnění plánu centrálního produktového managementu společnosti 
- Zavádění novinek na trh 
- Vyhledání informací a impulsů na trhu směřující k inovacím 
- Spolupráce na tvorbě nových katalogů produktů 
- Spolupráce na tvorbě promo materiálů k produktům 
- Zadávání a udržování informací v CRM systému 

Co čekáme my od Vás? 

- Min. SŠ vzdělání, zkušenosti na obdobné pozici výhodou 
- Selský rozum 
- Chtít obchodovat nejen prodávat či podávat 
- Kreativitu, organizační a plánovací schopnosti 
- Ochotu a schopnost se rychle učit 
- Výbornou znalost práce na PC (MS Office – Excel), schopnost využití   
efektivních   digitálních nástrojů 
- Schopnost sebereflexe a vyhodnocení důsledku svých rozhodnutí 
- Schopnost strategického uvažování 
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- Výborné komunikační a vyjednávací schopnosti 
- Ochotu se efektivně setkávat se zákazníky v ČR a SR 

Co Vám nabízíme? 

- Prostředí stabilní a dynamicky rostoucí společnosti, rodinné firmy 
- Zodpovědnou práci s vysokou mírou vlastní iniciativy, možnost seberealizace 
- Motivující hodnocení dle dosahovaných výsledků  
- Firemní automobil, telefon, notebook, spolupráci na HPP, příspěvek na 
stravování, firemní slevy na mobilní tarify, roční bonus, vzdělávací kurzy, 
osobní přístup 
- Místo výkonu práce – Teplice v Čechách 

 

Pokud si myslíte, že byste mohli být tím pravým člověkem pro naši společnost, 
zašlete prosím Váš životopis. V případě, že budete vyhovovat naším 
požadavkům, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na termínu pracovního 
pohovoru. 

Těšíme se na Vás! 
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