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Chtěli byste pracovat v úspěšné české firmě? 

Naše firma LIFT COMPONENTS s.r.o. – výrobce výtahů je českou firmou, 

špičkou ve svém oboru a hledá do svého obchodního týmu člověka na pozici: 

Obchodník - junior 

Kdo nás zajímá? 

• Pracovitý člověk, který má rád obchod a rád komunikuje 

• Ten, kdo se chce naučit, jak funguje obchodní oddělení výrobní firmy (B2B trh) 

• Ten, kdo plní úkoly samostatně a přichází s nápady na zlepšení 

• Každý, kdo má nadšení a chuť ukázat, že v našem regionu jsou úspěšné firmy 

Jaké budou Vaše úkoly? 
• Podpora obchodního oddělení 

• Sběr poptávek a administrace 

• Zpracování nabídek a obchodních případů 

• Komunikace se zákazníky  

• Vedení obchodních jednání (prezentace produktů) 

Co pro tuto pozici potřebujete? 

• SŠ vzdělání technického nebo obchodního směru 

• Zkušenosti v obchodní oblasti vítány 

• Dobré komunikační schopnosti a smysl pro týmovou spolupráci 

• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

Nabízíme: 
• Sjednání pracovní smlouvy přímo se zaměstnavatelem 

• Mzda 24 až 27 tisíc (možnost dalšího růstu) 

• Příspěvek na dopravu a 5 dní dovolené navíc 

• Stravenkový paušál 

• Být součásti úspěšné firmy a podílet se na jejím a svém úspěchu 

Podívejte se, jak se u nás pracuje: http://www.lift-components.cz/kariera-na-lc.html 

Pokud si věříte, zastavte se za námi a udělejte si obrázek o nás. Možná svoji budoucnost 

(pracovní) budeme tvořit společně. 

Zaujali jsme Vás? Zašlete nám Váš motivační dopis a životopis. 

K žádosti o práci u nás potřebujeme doložit: 

• Motivační dopis (proč u nás chcete pracovat a proč bychom měli vybrat právě Vás) 

• Profesní životopis  

• Maturitní vysvědčení a jiná osvědčení, či doporučení 

To vše zasílejte na e-mail na: hr.asistent@liftcomponents.cz 

Zasláním Vašeho životopisu společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v 

personální databázi společnosti LIFT COMPONENTS, s.r.o. a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, 

nejdéle však jeden rok od jejich zaslání. 
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