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Obchodní manažer 
 
 
Máte za sebou skvělé výsledky na obchodní pozici? Je vám blízké strojírenství a obchod? Baví vás 
aktivně vyhledávat obchodní příležitosti a pracovat na získávání nových zakázek? Pokud ano, tak 
hledáme právě vás! 
 
Jsme česká firma, která už téměř 12 let vyrábí a dodává obráběné hliníkové díly zejména pro 
přední světové automobilky. Našim posláním je s nadšením poskytovat kvalitní výrobky, za 
výhodné ceny a v co nejkratším čase.  
 
Hledáme týmového hráče na pozici obchodního manažera, který vezme naši vizi za svou a bude 
spolu s námi budovat zdravou a úspěšnou firmu. Bude mít na starost vyhledávání nových 
zákazníků a dotahování obchodních příležitostí do začátku až do realizace. Výsledkem vaší práce 
bude uzavřený obchod a rozšiřující se portfolio zákazníků.  
 
Koho hledáme? 
 

• Člověka s pozitivní energií a nápady, chutí budovat a rozvíjet nové obchodní příležitosti 
• Leadera orientovaného na výsledek, plnění KPI 
• Aktivního člověka, který se již dnes může prokázat výsledky, kterých ve svých aktivitách 

dosáhl 
• Nadšence, který přijme výzvu spolupodílet se na vybudování nových obchodních příležitostí 

 
Jaká bude náplň práce? 
 

• 70 % získávání nových klientů, cca 20 % práce se stávajícími zákazníky, 10 % práce s týmem 
• analyzovat obchodní procesy, postupy, úspěchy i neúspěchy 
• do budoucna vést malý obchodní tým 
• odpovídat za plnění obchodních cílů Awec Group 
• nebát se trochy administrativy a reportingu 
• management prodeje na českém i evropském trhu, zpracování obchodních případů, 

nabídková činnost a zodpovědnost za výsledky 
• odpovědnost za portfolio stálých, klíčových klientů 
• každodenní kontakt se zákazníky, dojednávání smluv, řízení a procesování zakázek, 

zpracování příslušné obchodní administrativy, spolupráce s výrobou a back officem 
• reporting generálnímu řediteli. 
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Co očekáváme? 
 

▪ SŠ/VŠ vzdělání, technického směru výhodou 
▪ 5 let praxi v obchodní činnosti (v oblasti B2B výhodou) 
▪ zkušenosti s vedením malého týmu 
▪ předchozí dobré výsledky na obchodní pozici 
▪ znalost anglického jazyka, německého výhodou  
▪ uživatelskou znalost PC (Microsoft Office) 
▪ řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 
▪ ochotu se v této oblasti stále zdokonalovat 
▪ obchodní talent a organizační schopnosti 
▪ vysokou úroveň komunikace 
▪ vyjednávací dovednosti 
▪ zodpovědnost, samostatnost s odvahou dělat rozhodnutí 
▪ výhodou je znalost strojírenství, technologických postupů, materiálů a orientace ve 

smluvních vztazích 
 
Co nabízíme 
 

• nabízíme práci na plný úvazek v neformálním malém kolektivu založeném na důvěře a 
spolupráci.  

• záleží nám na vašem profesním rozvoji, a proto rádi podpoříme vaše další vzdělávání.  
• brutto (+ prémie) 
• za dobré výsledky dobré ohodnocení, složené ze základní mzdy a provize podle dosažené 

výše obratu,  
• služební automobil notebook a telefon. 

 
Benefity 
 

▪ služební auto,  
▪ fixní plus provizní složka mzdy,  
▪ kvartální bonusy závislé na úspěšnosti a výkonu,  
▪ flexibilní pracovní doba 
▪ mobilní telefon, 
▪ notebook,  
▪ sickdays, 
▪ příspěvek na obědy 
▪ příspěvek na sport/kulturu/volný čas, vzdělávací kurzy, školení 

 
 
Motivační dopis a životopis zasílejte na e-mail prokesova@awec.cz 
 
 


