Společnost Veletrhy Brno a.s. nabízí služby v oblasti pořádání veletrhů, výstav,
kongresů, firemních, kulturních a sportovních akcí ve vlastním výstavním areálu včetně
technických služeb spojených s touto činností. Jsme jednou z nejvýznamnějších
veletržních správ ve střední Evropě, dodáváme veletržní expozice pro tuzemské i
zahraniční zákazníky jak na našem trhu, tak i v zahraničí.

Obchodník junior
Říká se o vás, že jste při jednání s lidmi jako „ryba ve vodě“? Jste aktivní, rád/ráda navazujete nové kontakty?
Nebojíte se řešit věci po telefonu? Máte dobré organizační schopnosti? Pokud jsou vaše odpovědi ANO, pak
hledáme možná právě vás.
Do našeho obchodního týmu hledáme aktuálně novou posilu, kolegu / kolegyni, která se bude podílet na:
- spolupráci s ostatními obchodníky při akvizici vystavovatelů a vyhledávání nových obchodních příležitostí
- přípravě podkladů pro jednání s partnery, spolupráci při tvorbě sdělení vystavovatelům
Také Vás bude čekat:
- evidence požadavků vystavovatelů, evidence a zpracování došlých přihlášek
- aktualizace databáze vystavovatelů
- spolupráce při přípravě doprovodných programů
- zpracování podkladů pro katalog a mobilní aplikace
- spolupráce s interními útvary společnosti
Koho hledáme?
- člověka s min. SŠ vzděláním, který má středně pokročilou znalost AJ
Je pro nás také důležité, aby to byl člověk:
- komunikativní s dobrými prezentačními dovednostmi
- s velmi dobrými organizačními schopnostmi, samostatný, spolehlivý, pečlivý
- aktivní např. ve vyhledávání nových obchodních příležitostí
- orientovaný na výsledky, kterému nejsou lhostejné výstupy jeho práce
- flexibilní, odolný vůči stresu
- se zaměřením na zákazníka

Výhodou pro Vás bude:
- praxe v oblasti obchodu (obchodní činnost, call centra apod.) nebo zkušenost v oblasti výstavnictví
(organizace výstav, hostesing apod.)
- znalost dalšího jazyka - NJ
Co získáte, když k nám nastoupíte?
- zázemí úspěšné a stabilní společnosti
- možnost spolupráce na prestižních mezinárodních veletržních akcích – jednoduše budete u toho, když akce
vznikají. Je to zajímavá a různorodá práce.
- možnost dalšího rozvoje a profesního růstu ve formě školení, rozvojových kurzů apod.
- nadstandardní systém zaměstnaneckých benefitů (např. týden dovolené navíc, zdravotní dny, příspěvky na
dovolenou, sportovní aktivity, další vzdělávání apod.)
- přátelský tým - dobrou partu kolegů, kteří vás rádi podpoří a vše, co bude potřeba, vysvětlí
Nástup možný ihned

Pokud vás pozice zaujala, ozvěte se nám. Pošlete svůj strukturovaný životopis v českém (případně i dalším)
jazyce spolu s motivačním dopisem elektronicky na: kariera@bvv.cz

