
Spojujeme to, 
co k sobě patří.

Pro naše prodejní oddělení v České republice / Brně hledáme 

Specialistu/ku interního prodeje – technického směru  
(m/ž/jiné) (vhodné i pro absolventy)

Připojte se k našemu týmu.

Součástí Vaší odpovědnosti bude:
• aktivní podpora našich zákazníků na českém, slovenském a maďarském trhu
• servisní poradenství i v technických otázkách
• příprava cenových nabídek, včetně cenových kalkulací a následné zpětné vazby
• aktivní přístup k našim mezinárodním dodavatelům ohledně projektů, speciálních  
 cen a dodacích lhůt
• zpracování objednávek a organizace dodávek
• vyřizování reklamací zákazníků a příprava dobropisů

Očekáváme následující kvalifikační předpoklady:
• zkušenosti z předchozích zaměstnání v oblasti velkoobchodu nebo zahraničního  
 obchodu výhodou
• jistotu v používání kancelářských aplikací Microsoft
• plynulá znalost češtiny a angličtiny, slovem i písmem. Němčina a/nebo maďarština  
 jsou výhodou.
• vysokou úroveň týmové spolupráce a spolehlivosti
• prozákaznickou orientaci a aktivní přistup k zákazníkům
• efektivní a konstruktivní komunikaci

Získáte
• dynamickou a zajímavou pozice v tradiční rodinné společnosti
• velmi dobrou atmosféru ve středně velké společnosti
• atraktivní platové podmínky
• moderní pracovní vybavení s možností home office
• seznámení s firemními procesy, i podrobné zaškolení do úkolů
• možnost dalšího vzdělávání v souvislosti s prací
• volnost v rozhodování a profesním rozvoji

Ve středně velké rodinné firmě Börsig, 
oceňuje více než 190 kolegů na šesti místech 
v Evropě, spolupráci v rámci ploché firemní 
struktury. 

Jako zavedený autorizovaný distributor prémi-
ových výrobců, prodáváme elektromechani-
cké komponenty B2B zákazníkům ve více než 
50 zemích světa. Naše motto: Pro naše zákaz-
níky, nejlepší kvalita za dobrou cenu 

Vidíte se v naší společnosti profesně
doma? Pokud chcete být součástí
našeho týmu, pošlete nám prosím v
anglickém jazyce, svou smysluplnou
žádost, včetně životopisu, vašich refe-
rencí, požadovaný plat (hrubou roční 
mzdu) a nejbližší možný nástup do 
zaměstnání, e-mailem na adresu:
  
bewerbung@boersig.com 

Börsig GmbH Elektronický distributor
Damir Baric, HR
Siegmund-Loewe-Straße 5
74172 Neckarsulm
T +49 7132 9393-32
E bewerbung@boersig.com

Pan Baric se již těší na Vaše dokumenty k 
dané pozici. Neváhejte ho prosím anglicky 
kontaktovat, pokud budete mít jakékoli do-
tazy.

www.boersig.com

A to od roku 1969.


