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Obchodní manažer(ka)

Společnost Firm Rock Consulting, s.r.o.  hledá do svého kolektivu kolegu nebo kolegyni na pozici 
Obchodní manažer(ka): 

Název pozice: Obchodní manažer(ka)

Forma spolupráce: HPP

Úvazek: plný (40 hodin týdně)

Zaměstnanecké výhody:

 Home office
 Pružná pracovní doba
 Služební vůz pro soukromé využití
 Stravenky
 Vzdělávací kurzy

Místo výkonu práce: Praha

Datum nástupu: 1.10.2021

Pracovní cesty: Max. 35%  pracovní doby

Cílem a náplní práce Obchodního manažera je zprostředkování obchodu pro klienty zaměstnavatele a 
zajišťovat akvizice nových klientů a zakázek pro zaměstnavatele. Zároveň je náplní práce péče o 
současné klienty, získávání informací o chování klientů a konkurence, vypracovávání nabídek, 
vyjednávání, příprava smluv v součinnosti s právníky zaměstnavatele a spolupráce na kontrole při 
dodání nasmlouvaných služeb. 

Agenda Obchodního manažera:

- Podpora obchodních aktivit jednatele a ostatních konzultantů zaměstnavatele
- Podpora obchodních aktivit klientů a partnerů zaměstnavatele
- Správa kontaktů v elektronické i papírové podobě (vizitky, CRM, kontakty z emailů, mobilu, 

zpracování kontaktů z konferencí, internetu – např. LinkedIn, Facebook, referencí, atd.)
- Prezentování zaměstnavatele, klientů a partnerů a jejich produktů a služeb
- Obchodní komunikace, písemná i ústní, s klienty, partnery (emaily, telefonáty, ostatní 

nástroje komunikace jako Skype, WhatsApp, Zoom, atd.)
- Zpracovávání obchodních požadavků klientů a partnerů (emaily, telefonáty, požadavky 

zaslané přes SW nástroje a internet, atd.)
- Součinnost při přípravě marketingových činností a materiálů
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- Práce na sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, atd.)
- Podpora při organizaci konferencí a Webinářů
- Příprava prezentací, nabídek a smluv
- Správa smluv zaměstnavatele (klienti, dodavatelé, partneři, atd.) 

Požadavky:

SŠ/VŠ vzdělání

Minimálně 3 roky zkušeností z oblasti obchodu a prodeje v oblasti IT

Uživatelská práce s počítačem (MS Office, LinkedIn, Facebook a ostatní sociální sítě, CRM, ostatní 
jsou výhodou)

Angličtina, ostatní jazyky výhodou

Reprezentativnost

Komunikativnost

Organizační dovednosti

Schopnost prezentovat společnost, její služby a služby jejích klientů a partnerů

Schopnost spolupracovat v kolektivu

Schopnost přinášet nové nápady

Řidičský průkaz sk. B


