Baví Vás obchod? Chcete ukázat co ve Vás je? Chcete se přidat k týmu, který mění pohled
na strojírenství v ČR?
Jsme firma TGS nástroje – stroje – technologické služby spol. s r.o., která je na trhu již 25 let a měníme pohled
na strojírenství v Čechách. Našim zákazníkům dodáváme na míru vysoustružená řešení. Neustále rosteme,
a proto hledáme motivovaného a výkonného kolegu se zaměřením na výsledek pro pozici:

Obchodní reprezentant/ka prodeje nástrojů pro CNC obrábění
Lokalita: Olomoucký kraj
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Chcete pracovat pro českou firmu?
Baví Vás obchodovat?
Máte ambice ve svém oboru něčeho dosáhnout a smysl své práce vidíte v kvalitně odvedené práci pro
zákazníky?
Když se do něčeho pustíte, chcete opravdu uspět a nic Vás neodradí?

Odpověděl/a jste ano? Přihlaste se, rádi se o Vás dozvíme více.
VÝSLEDKEM VAŠÍ PRÁCE BUDE SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK SE STÁLÝMI ODBĚRY, KTERÝ DŮVĚŘUJE NAŠÍ FIRMĚ.

VAŠÍM DENNÍM CHLEBEM BUDE:
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kompletní servis o zákazníky
představování nových nástrojů
vyjednávání obchodních podmínek
budete se starat o stávající zákazníky a zároveň vyhledávat nové
seznamování se s novými lidmi z řad zákazníků
komunikace se zákazníky o technických, ale i obecných tématech

CO POTŘEBUJETE?
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Prokazatelné výsledky v prodeji nebo silné komunikační dovednosti
Zkušenosti s třískovým obráběním kovů, obsluhou CNC strojů nebo s technologií
Dokáže se orientovat a číst technické výkresy
Připravit a seřídit nástroje a ustavit přípravek do stroje a jeho vystředění
Praktické dovednosti v práci na PC, MS Office
Mít ambice ve svém oboru něčeho dosáhnout a smysl své práce vidět v dosahování výsledků
Odhodlání a chuť uspět
Schopen komunikovat se zákazníkem a najít nejvhodnější nástroj, postup řešení pro zákazníka
Prokazatelné znalosti na úrovni SŠ nebo VŠ technického směru
Časovou flexibilitu, znát svůj region a dokázat hodně času strávit za volantem (proto vlastní ŘP sk. B)
Výhodou je komunikace v anglickém jazyce, protože naši dodavatelé jsou z celého světa (není ovšem
podmínkou).

CO ZÍSKÁTE PRÁVĚ U NÁS?
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Zázemí české firmy, která neustále roste
Budete za sebou vidět prokazatelné pracovní výsledky a s nimi následné finanční ohodnocení
Uspokojení z dobře odvedené práce
Získáte klientelu zákazníků, kterou budete dále rozšiřovat
Máte možnost ukázat co ve Vás opravdu je a získat velkou míru nezávislosti

Chcete se do toho pustit? Pokud ano, zašlete nám svůj strukturovaný životopis pod zn. „ORNOK“ na adresu:
tgs@tgs.cz.

