Jsi student/studentka posledního ročníku a máš chuť najít si zaměstnání
před ukončením svého studia? Věnuj, prosím, chvilku svého času této nabídce.
Firma Papírna Moudrý, s.r.o. hledá právě teď do svého obchodního týmu:

REFERENTA/REFERENTKU PRODEJE (Židlochovice)
Kdo jsme MY?
Jsme světově uznávaným výrobcem prostředků na ochranu proti škodlivému hmyzu a hlodavcům.
Jsme seriózní, profíci, spolehliví a vyrábíme kvalitní produkty. Individuální přístup k zákazníkům
je pro nás naprostou samozřejmostí. Jsme tým, který drží pospolu. Sídlo máme v Židlochovicích.
Více o nás a naší firmě nalezneš na http://www.moudry-cz.com/
Co bude tvou pracovní náplní:
• péče o zákazníky v úzké spolupráci s obchodníkem (práce v kanceláři)
• zadávání objednávek do systému
• další administrativní práce související s činnostmi obchodního týmu
• denní tel., e-mail komunikace se zákazníky a dalšími členy týmu Papírna Moudrý
Co od tebe očekáváme:
• komunikativnost, aktivní přístup (schopnost vidět práci kolem sebe)
• chuť učit se nové věci, systematičnost (vše na správném místě a splněno včas)
• práci na PC - běžnou uživatelskou znalost
(především MS Office a orientaci ve vyhledávání informací v online světě)
• znalost AJ slovem i písmem – podmínkou
(máme z 80 % zákazníky v zahraničí, denně komunikujeme e-mailem a telefonicky)
• vše ostatní rádi vysvětlíme a naučíme
Nabízíme ti:
• příjemné (téměř rodinné) zázemí kanceláří v Židlochovicích
• menší obchodní tým
(včetně tebe bude mít 3 členy – šéfová, kolega obchodník a ty)
• stabilitu – firma na trhu již od roku 1991
• vizi dlouhodobé spolupráce (nabízíme DU 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou)
• práci na plný úvazek, do ukončení studia možný i zkrácený úvazek (min. 3 dny v týdnu)
• postupné zapracování zkušenými kolegy z oboru
• možnost být součástí týmu uznávaného výrobce mucholapek ve světě

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici pošli svůj aktuální strukturovaný životopis nebo vlož odkaz
na svůj LinkedIn profil. Budeme rádi, když připojíš krátkou zprávu – „Proč máme vybrat právě tebe?“.

Kontaktní osoba:
Taťána Straková, strakova@moudry-cz.com, tel. +420 725 051 966
Děkujeme za tvůj zájem. Rádi se ti ozveme.
Více o nás najdeš na http://www.moudry-cz.com/

