Obchodník s tabákovými produkty (Teplice a
okolí)
Imperial Brands patří mezi přední distributory tabákových výrobků a produktů nové
generace na českém trhu. Působíme tu již téměř 30 let a jsme hrdí na naše značky
Davidoff, West, P&S nebo Gauloises. V kategorii tzv. produktů nové generace
nabízíme zahřívaný tabák PULZE a iD nebo vaporizéry blu.
Našich zaměstnanců si vážíme a o tom svědčí také ocenění TOP EMPLOYER Czech
Republic a TOP EMPLOYER Europe, které jsme opakovaně získali.
Více o nás najdete na stránkách www.imperialbrands.cz/kariera/.
NÁPLŇ PRÁCE
•
•
•
•
•
•
•

pravidelné návštěvy zákazníků ve svěřeném regionu
hledání příležitostí rozvoje spolupráce se stávajícími zákazníky a získávání
nových
aktualizace databáze odběratelů
monitorování situace na trhu
kontrola vystavení zboží, zajištění správné prezentace výrobků a případné
doplnění
realizace promo aktivit a prodejních akcí
účast na pravidelných poradách a školeních obchodního týmu

POŽADUJEME
•
•
•
•
•
•
•

zkušenosti v oblasti prodeje a silnou orientaci na zákazníka
vynikající komunikační schopnosti a profesionální vystupování
spolehlivost, samostatnost, flexibilitu a smysl pro týmovou práci
řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič
trestní bezúhonnost
znalost AJ výhodou
místo bydliště v blízkosti svěřeného regionu

NABÍZÍME
•
•
•
•
•
•

samostatnou a pestrou práci ve stabilní mezinárodní společnosti na hlavní
pracovní poměr
zavedený region
odpovídající finanční ohodnocení
firemní telefon, notebook a automobil (i k soukromému využití)
dlouhodobý vzdělávací systém
Cafeterii 21.600 Kč ročně, 6 týdnů placeného volna a další zajímavé benefity

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám své CV a motivační dopis na kontakty
uvedené na našich karierních stránkách (pod výpisem otevřených pozic).
Zasláním Vašeho CV souhlasíte se zpracováním a použitím poskytnutých osobních
dat společností Imperial Brands CR, s.r.o., Karla Engliše 6, 150 00 Praha 5 v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
Více o našem týmu, stejně jako o zástupci z řad obchodního odd. najdete zde:
https://www.imperialbrands.cz/kariera/#naspribeh

