Společnost Nekupto je vedoucí firmou na trhu s dárkovými předměty. Našimi produkty chceme dělat
druhým radost, snažíme se neustále překvapovat originalitou a humorem. Jsme ryze česká soukromá
společnost působící na trhu již od roku 1991.
V současné době hledáme posilu na obchodní oddělení na novou pozici

SALES SUPPORT MANAGER S MAĎARŠTINOU
Jsi energický/á a rád/a komunikuješ s lidmi?
S administrativní agendou si hravě poradíš a vždy vše dotáhneš do konce?
Tak nám napiš, možná právě ty budeš novou posilou našeho týmu.
Co bude výsledkem tvojí práce?
 na starosti budeš mít kompletní podporu našich maďarských obchodních zástupců – od
zalistování nových produktů, tvorbu obchodních ceníků, zadávání zakázek, až po komunikaci se
zákazníky
 budeš adminitrativní podporou e-shopu – vyřizování emailů, telefonátů
Proč pracovat právě u nás?
 naučíš se spoustu nového a zajímavého z oblasti obchodu s dárkovým sortimentem
 dáme ti možnost se zapojit do vývoje nových dárkových konceptů, které sami vyvíjíme
 budeš úzce spolupracovat i s dalšími odděleními společnosti - marketingem, nákupem, výrobou,
skladem
Co budeš potřebovat?
 znalost maďarského jazyka slovem i písmem
 znalost českého nebo slovenského jazyka
 orientaci v MS programech, Excel je tvůj dobrý kamarád
 SŠ vzdělání s maturitou
 řidičský průkaz sk.B
 pečlivost, zodpovědnost za svěřenou agendu
 samostatnost, rádi ti zodpovíme jakýkoliv dotaz a pomůžeme s každým úkolem, na který nebudeš
stačit, avšak očekáváme aktivitu z tvojí strany
Co nabízíme?
 zajímavou práci, která je různorodá a určitě se u ní nebudeš nudit
 příležitost k odbornému rozvoji
 přátelské prostředí obchodního oddělení
 perspektivu stabilního a dlouhodobého zaměstnání
 motivační finannčí ohodnocení - nástupní mzdu 20-25 tis.Kč – je závislá na zkušenostech a
dosavadní praxi, dále osobní ohodnocení ve výši 5-15 tis. Kč
 zajímavé benefity - sleva na firemní produkty, dovolená navíc nebo příspěvek na dovolenou
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pokud tě naše nabídka zaujala, tak nám pošli svůj životopis a motivační dopis s označením „Sales support
manager“ na email: zamestnani@nekupto.cz
Kontaktní osobou je paní Dana Krupicová, tel. 778 781 890.

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost Nekupto s.r.o., IČ 46977155, zpracovávat
Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
a zákona o zpracování osobních údajů č.110/2019 Sb. Odpovědí na tento inzerát poskytujete společnosti
Nekupto s.r.o. své osobní údaje za účelem výběrového řízení, nejdéle však na 1 rok od jejího zaslání.

