
Společnost ALLGARD CZ s.r.o. se sídlem ve Šternberku u Olomouce 
hledá nového kolegu na důležitou pozici. 
 
Jsme rodinná, obchodně-výrobní firma, která je spolehlivým partnerem našim zákazníkům, hledá řešení jejich 
požadavků v oblasti protikorozní ochrany a aplikace nátěrových hmot, kvalitně, rychle a včas dodává podle jejich 
potřeb. Dělá nám radost spokojený zákazník, pro kterého chceme být oporou. 
 

ASISTENT/KA ŘEDITELE  
 
Zakázek a spokojených zákazníků stále přibývá, proto nyní rozšiřujeme náš tým o pozitivní/ho a 
spolehlivou/vého kolegyni/kolegu, která/ý bude pravou rukou našeho pana ředitele. 
 
Co bude náplní Vaší práce: 
 

• reprezentace společnosti při osobním, telefonickém i písemném kontaktu s klienty 
• samostatné řešení dílčích úkolů podle zadání ředitele společnosti 
• spolupráce na obchodní agendě, příprava podkladů a prezentací 
• spolupráce na marketingové agendě, správa sociálních sítí 
• účast na obchodních jednáních, seminářích a konferencích 
• plánování harmonogramu ředitele, organizace schůzek a služebních cest a účast na nich 

 
Jak vypadá ideální kandidát/ka? 
 

• umí výborně anglicky slovem i písmem - minimálně B2 a má SŠ vzdělání s maturitou 
• má skvělé organizační a komunikační dovednosti, je samostatná/ý 
• aktivně hledá řešení problémů a myslí o krok napřed, je spolehlivá/ý, flexibilní 
• má pozitivní náladu, energii a chuť do práce, je týmový hráč 
• dobře ovládá MS Office a má ŘP skupiny B – baví ji/ho cestování, a to i mimo ČR 
• zkušenost na obdobné pozici je výhodou 

 
Co nabízíme? 
 

• práci na HPP, po roce smlouvu na dobu neurčitou 
• velmi zajímavou práci s prostorem pro seberealizaci a možností se vlastními nápady podílet na 

rozvoji společnosti 
• zázemí stabilní rodinné firmy s mnohaletým působením v oboru 
• férovou a motivující mzdu 
• přátelský kolektiv a skvělého šéfa 
• firemní akce 
• příspěvek na stravování 
• nástup je možný ihned 

 
Zaujali jsme Vás? 
 
Pošlete nám svůj životopis na email gabriela.cinegrova@allgard.cz nebo nám rovnou zavolejte na 
telefonní číslo 604 421 513. Těšíme se na Vás! 
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