
Společnost ALLGARD CZ s.r.o. se sídlem ve Šternberku u Olomouce 
hledá nového kolegu do týmu na důležitou pozici. 

Jsme malá, rodinná, obchodně-výrobní firma, která je spolehlivým partnerem v oblasti 
dodávek a instalace nátěrových a protipožárních hmot, izolací a aplikační techniky. 
Dělá nám radost spokojený zákazník, pro kterého chceme být oporou. 

OBCHODNÍK PRO APLIKAČNÍ 
TECHNOLOGIE LAKOVÁNÍ A IZOLACÍ 
Hledáme někoho, kdo: 
• je „fanda“ a má technické znalosti a přehled v oblasti lakování a stříkací techniky 
• orientuje se v základech mechaniky, hydrauliky a pneumatiky, aby pochopil/a principy chodu 

zařízení, které bude prodávat 
• má jiskru, umí se prosadit, vybudovat dobrý vztah a důvěru a dotáhnout objednávku do uzavření 
• má rád obchod jako takový a rád jedná a pomáhá lidem 
• je týmový hráč a chápe, že síla je v kolektivu a ne na „vlastním písečku“ 
• chápe, že součástí jeho práce bude domluvit i detailní věci v angličtině – telefonem i e-mailem 
• má u zákazníka „oči a uši dokořán“ a všimne si příležitostí, které jiným uniknou 
• je čestný, záleží mu na zákazníkovi a nechce „prodat mrtvému kabát, nebo eskymákovi lednici“ 
• chápe, že na jeho výsledcích závisí práce pro zbytek týmu 
• to s námi myslí dobře, chce se s námi rozvíjet déle, než po „první nabídku od konkurence“ 
• chápe, že obchod se nedělá „v kanceláři“, ale třeba i u zákazníka 200 km daleko 
• si rozumí s pořádkem v administrativě, s Excelem a CRM systémem 

Výsledkem Tvojí práce bude: 
Dostatek objednávek od zákazníků na aplikační techniku kompletně zadaných v našem 
informačním systému, které jsou na základě požadavků zákazníka a naší analýzy pro něj 
vhodná a jsou ním odsouhlasená. 

Co k této práci bezpodmínečně potřebuješ: 

• vědomosti o základech mechaniky, hydrauliky a pneumatiky, abys pochopil principy 
chodu zařízení, které budeš prodávat (vědomosti na úrovni „průmyslovky“ a víc) 

• řidičský průkaz skupiny B, znalost práce v MS Office, orientaci na internetu 
• prokazatelné dobré výsledky z minulosti (zaměstnání, brigády, zájmová činnost...) 
• výborné organizační, komunikační schopnosti 
• radost z obchodování a komunikace s lidmi 

Co získáš? 

• spravedlivé odměňování v závislosti na výsledcích práce a možnost ovlivňovat výši své mzdy, 
která nemá strop a ne nějakou „mzdu podle tabulky“ 

• možnost pracovat, růst a učit se od majitelů firmy, kteří jsou špičkou v daném oboru ve světě 
a podílet se na chodu dané části firmy vlastními nápady  

• zázemí stabilní rodinné firmy s mnohaletým působením v oboru 
• možnost podílet se na rozvoji a pracovat ve firmě, která má budoucnost, postupně se rozvíjí a roste 
• když budeš na sobě tvrdě pracovat a zvládneš všechny překážky, budeš patřit ke špičce odborníků 

v oblasti injektážní, přepravní a aplikační techniky pro stavební směsi, barvy, tmely, oleje, 
hydroizolace a tepelné izolace a staneš se specialistou na technologie světových výrobců 

Máš chuť? Pošli nám životopis na gabriela.cinegrova@allgard-coatings.com, anebo víš co? 
Raději nám rovnou zavolej na tel. 604 421 513 a můžeme si společně nezávazně promluvit. 
Těšíme se na Tebe!!! 


