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zateplovacích systémů, hledá pro rozšíření svého obchodního týmu kolegu na pozici:  
 

 

Manažer pro klíčové zákazníky – správa a revitalizace bytového fondu  
 
 
Hledáme samostatného, kreativního, energického a optimistického člověka s velkou chutí vítězit. Ideálním 
kandidátem může být např. obchodní zástupce banky, právník, poradce, podnikatel apod. s ochotou pracovat i po 
večerech. 

 
Co bude Vaší pracovní náplní: 

 komunikace a budování vztahů s vlastníky bytových domů – SVJ, bytovými družstvy, … 

 vyhledávání nových obchodních příležitostí 

 znalost a sledování trendů a produktů bankovních domů, dotačních titulů a souvisejících vyhlášek a 
zákonů 

 technické poradenství a aktivní podpora velkých vlastníků bytového fondu 

 průběžné vzdělávání sebe i ostatních v oblasti rekonstrukcí, sanací a modernizací 

 aktivní spolupráce s operativním prodejem, produktovým managementem a marketingem 

 budování a podpora značky u definované cílové skupiny skupiny vlastníků 

 

Co ve Vašem profilu nesmí chybět: 
 znalost práce s PC (MS Office) 

 řidičský průkaz skupiny B 

 zodpovědnost, samostatnost, chuť do práce, proaktivní přístup, logický úsudek, emoční intelekt 

 

Co ve Vašem profilu uvítáme: 
 VŠ stavebního, ekonomického nebo právního směru 

 odpovídající praxi v tomto segmentu, zkušenosti z obdobné pozice 

 znalost českého stavebního trhu, velkých vlastníků bytového fondu a související legislativy 
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Co Vám nabízíme: 
 skvělý kolektiv 

 samostatnou, vysoce kvalifikovanou práci po celé ČR 

 flexibilní pracovní dobu 

 kvalitní produkt pod uznávanou značkou 

 erudici a zodpovědnost kolegů v ostatních úsecích firmy 

 motivační ohodnocení 

 služební vozidlo i k soukromým účelům, notebook, mobilní telefon 

 ekonomické i pracovní zázemí stabilní a uznávané společnosti 

 možnost profesního i osobnostního růstu 

 
Nástup možný ihned 


