
 
 

 

Průmyslová 1841 

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem 

tel.: 326 900 400 

fax: 326 900 415 

e-mail: info@baumit.cz 

www.baumit.cz 

Logistické centrum Morava: 

Brněnská 679 

CZ - 664 42 Modřice 

tel.: 548 212 273 

fax: 548 212 274 

Výrobní závod Čakovice:  

Cukrovarská 864 

CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice 

tel.: 251 010 282 

fax: 251 010 282 

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  

č.ú. 511 253 1001/2700  

Raiffeisenbank,  

č.ú. 101 100 2866/5500 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358. 

Baumit, spol. s r.o. 

Výrobní závod Dětmarovice:  

Areál EDĚ 

CZ – 735 71 Dětmarovice 

tel.: 326 900 492 

fax: 326 900 499 

Společnost Baumit, spol. s r.o., zabývající se výrobou stavebních materiálů a lídr trhu v ČR v prodeji 
zateplovacích systémů, hledá pro rozšíření svého obchodního týmu kolegu na pozici: 

 
Manažer prodejního týmu pro region severní Čechy 
 
Hledáme samostatného, kreativního, energického, optimistického člověka s velkou empatií a chutí vítězit s 
trvalým pobytem v regionu severní/severovýchodní Čechy. 

 
Co bude Vaší pracovní náplní:  

▪ vedení kolektivu cca 8 lidí 

▪ komunikace a budování vztahů s klíčovými zákazníky 

▪ příprava a realizace obchodních plánů a MKT strategie 

▪ technické poradenství a prodej systémů a produktů společnosti 

▪ udržování a rozvoj zákaznické infrastruktury a zajištění podpory té současné 

▪ aktivní spolupráce s produktovým managementem, marketingem a obchodním vedením 

▪ budování značky 

 
Co ve Vašem profilu nesmí chybět:  

▪ min. SŠ stavebního směru 

▪ znalost práce s PC (MS Office) 

▪ řidičský průkaz skupiny B 

▪ zodpovědnost, samostatnost, chuť do práce, proaktivní přístup, logický úsudek, emoční intelekt, výborné 
komunikační schopnosti, silná empatie, důslednost 

▪ znalost českého stavebního trhu a distribuční sítě 

▪ reprezentativní osobnost s výbornými organizačními schopnostmi 

 
Co ve Vašem profilu uvítáme:  

▪ VŠ stavebního nebo ekonomického směru 

▪ zkušenosti s vedením lidí 

▪ zkušenosti ze stavby či projekce 

▪ chuť rozvíjet obchodní vztahy a dosahovat náročných cílů 
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Co Vám nabízíme:  
▪ skvělý kolektiv 

▪ samostatnou, vysoce kvalifikovanou práci 

▪ flexibilní pracovní dobu 

▪ kvalitní produkt pod uznávanou značkou 

▪ erudici a zodpovědnost kolegů v ostatních úsecích firmy 

▪ motivační ohodnocení 

▪ služební vozidlo i k soukromým účelům, NB, MT 

▪ stabilní zázemí nadnárodní společnosti 

▪ možnost profesního i osobnostního růstu 

 

 

Kontaktní osoba:  
Lenka Urbanová, l.urbanova@baumit.cz    

         

mailto:l.urbanova@baumit.cz

