Do společnosti GEBAS atelier architects s. r. o.
hledáme kolegu či kolegyni na pozici
obchodní zástupce
Gebas atelier architects s.r.o. – v roce 2002 jsme vytvořili fungující tým specialistů,
profesionálů / architektů, projektantů a techniků. Jsme stabilní společnost s pevným
postavením na trhu a dobrou pověstí. Hlavní náplní naší práce jsou projekty rodinných
domů, jak obytných staveb, staveb občanského vybavení, tak průmyslových, polyfunkčních
či sportovních objektů a areálů. V současné době zaměstnáváme více než 20 pracovníků.
Neustále rosteme a rozvíjíme se. Další informace o naší společnosti najdete na
www.gebasatelier.cz

Co bude náplní Vaší práce?
•
•
•
•
•

vlastní prodejní aktivity a vyhledání obchodních příležitostí u potencionálních i stávajících zákazníků –
prodej projektů rodinných domů a staveb
správa smluv a obchodních podmínek
jednání s investory
zjišťování spokojenosti a stavu zákazníků
nabízení a prezentace produktů (architektonické studie a stavby)

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

práci na HPP či OSVČ (dle výběru kandidáta)
stabilní zázemí společnosti s dlouholetou tradicí (tisíce realizovaných projektů)
odborné nástupní zaškolení a poskytnutí dalšího vzdělávání
služební automobil, notebook, telefon, příspěvek na stravování
atraktivní platové podmínky dle dosažených výsledků
místo výkonu práce – celá ČR, s pobočkami v Hradci Králové a Praze
nástup možný ihned

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•

VŠ stavební, obor pozemní stavby, nebo obor pozemní stavby a architektura
Samostatnou práci v software Archicad 18 a vyšší, základní 3D modelování pro dosažení výstupů rozsahu
technické dokumentace
Technické znalosti v oboru, znalost odborné terminologie a obecný přehled ve stavebnictví
Zájem o obor a o stálé zlepšování našich produktů
Znalost práce s MS Office (především MS Excel)
Znalost anglického jazyka a ŘP skupiny B výhodou

Požadujeme:
•
•
•
•
•

dobré komunikační schopnosti, samostatnost a zodpovědnost
velkou výhodou praxe v oboru, zájem o další vzdělání v oboru
aktivní přístup k práci
výše vzdělání – maturita
ŘP skupiny B

Co by Vás mohlo ještě zajímat:
•

•

•

Dostanu seznam zavedených zákazníků?
Ano, k databázi stávajících zákazníku budete mít přístup a mezi Vaše odpovědnosti bude správa
stávajícího portfolia zákazníků, ale hlavní náplní Vaší práce bude vyhledávání nových klientů a uzavření
smluv s těmito novými zákazníky.
Budu mít marketinkovou podporu prodeje?
Ano, v naší firmě je marketingové oddělení, na strategii marketingové kampaně či materiálu k prezentaci
se můžete samozřejmě podílet.
Je fixní část mzdy podmíněna množstvím prodaných zakázek?
Ano, přesné podmínky budou zodpovězeny při osobním setkání.

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek (HPP či OSVČ)
Plat: od 50.000 Kč (dle výkonu, výše odměny je neomezena), fix 31.000, - + provize
Místo výkonu práce: celá ČR, s pobočkami v Hradci Králové a Praze
Pokud Vás nabídka zaujala, neváhejte a zašlete nám svůj životopis.
Kontaktní osoba:
Alice Čechová
alice.cechova@gebasatelier.cz
+420 732 915 670
www.gebasatelier.cz

V souvislosti s nařízeními Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů Vás musíme informovat o
zpracovávání vašich osobních údajů při konaném výběrovém
řízení ve firmě Gebas atelier architects s.r.o.

GEBAS atelier architects s.r.o., U Výstaviště 138/3, Praha 7 (Holešovice) 170 00,
alice.cechova@gebasatelier.cz, +420 732 915 670, www.gebasatelier.cz

