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Obchodný manažér 
 

Miesto práce 

Slovensko, Maďarsko (Práca vyžaduje cestovanie) 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok, živnosť 

Termín nástupu 

ihneď 

Mzdové podmienky (brutto) 

900 EUR/mesiac Nástupný fixný plat 900€ + provízny systém v závislosti od šikovnosti a 

úspešnosti na základe objektívnych štatistík 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Sme stabilná a vo svete vysoko uznávaná spoločnosť v oblasti energetiky, pôsobiaca nielen na 

Slovensku a pre našich klientov dodávame kvalitné riešenia už takmer 30 rokov. 

 

Náš nový kolega bude mať na starosti obchodnú a marketingovú stratégiu u zverených 

zákazníkov ako aj hľadanie nových odberateľov na Slovensku a v Maďarsku. 

 

Náplň práce zahŕňa všetky činnosti obchodného oddelenia. 

 

Súčasťou práce sú aj tuzemské a zahraničné služobné cesty. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

Práca pre slovenskú spoločnosť uznávanú vo svete v oblasti energetiky. 

Možnosť vzdelávania a získavania jedinečných zručností a vedomostí. Účasť na zaujímavých 

projektoch doma i v zahraničí. 

Informácie o výberovom konaní 

Na pohovor budú pozvaní iba uchádzači vybraní na základe zaslaných podkladov. 

 

V prípade záujmu zasielajte na dole uvedený kontakt okrem životopisu aj Motivačný list, ktorého 

súčasťou budú aspoň 3 kontakty na overenie referencie – meno, pozícia, pracovný mobil a 

email danej osoby. 
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Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

stredoškolské s maturitou 

nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 

vysokoškolské I. stupňa 

vysokoškolské II. stupňa 

Jazykové znalosti 

Maďarský jazyk - Pokročilý (C1) a Slovenský jazyk - Expert (C2) 

Ostatné znalosti 

Microsoft Excel - Pokročilý 

Microsoft PowerPoint - Pokročilý 

Microsoft Word - Pokročilý 

Microsoft Outlook - Pokročilý 

Hospodárska korešpondencia - Pokročilý 

Vodičský preukaz 

B 

Pozícia je vhodná pre absolventa 

Áno 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

Hľadáme človeka plného energie so slušným vystupovaním, ktorý: 

- je vnútorne motivovaný dosahovať ciele a prekonávať prekážky, 

- pozná rozdiel medzi produktívny a pracovitý a produkciu nadraďuje pracovitosti, 

- je ochotný sa učiť a prijímať nové /aj technické/ informácie, 

- má zmysel pre zodpovednosť a je spoľahlivý. 

 

Znalosť maďarského jazyka je nevyhnutná, anglický jazyk navyše je výhodou. 

Aktívny vodič. 

Inzerujúca spoločnosť 

Počet zamestnancov 

10-19 zamestnancov 
 


