
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. 
 

SENIOR OBCHODNÍK PRO NÁTĚROVÉ HMOTY  
A APLIKAČNÍ TECHNIKU 
 
Hledáte výzvy? 
 

• znamená pro Vás obchod hru a vyvolává ve Vás nadšení? Máte skvělé komunikační 
schopnosti? 

• rádi cestujete, navazujete nové kontakty a vyhledáváte nové příležitosti? 
• máte rádi samostatnou práci, ale láká Vás být zároveň i součástí týmu, kde jsou si lidé za 

každých okolností ochotní pomoci? 
• dokážete se poprat s administrativou a zpracováním nabídek? 
• máte základní znalosti mechaniky, hydrauliky a pneumatiky? 
• máte zkušenosti z oboru mokrého průmyslového lakování? 
• jste schopní komunikace slovem i písmem v anglickém jazyce na pokročilé úrovní? 

(každodenní e-mailová i telefonická komunikace) 
 

Pokud ANO, pak hledáme možná právě VÁS! 

Výsledkem Vaší práce bude: 
 

• dostatek objednávek od zákazníků, které jsou se všemi požadavky správně implementované 
do našeho systému, rychle vyřešené a dodané  

 

Co k této práci bezpodmínečně potřebujete: 
 

• prokazatelné výsledky z minulosti 
• znalost problematiky a schopnost navrhovat a předkládat řešení v oboru mokrého lakování 
• výborné organizační, komunikační a prezentační schopnosti 
• nadšení pro obchod a marketing 
• schopnost aktivně a samostatně pracovat na svěřených úkolech 
• tvůrčí a aktivní přístup k řešení situací 
• chuť a potřebu věci neustále zlepšovat a dotahovat je do úplného konce 

 

Co získáte? 
 

• silné zázemí stabilní rodinné firmy s mnohaletým působením v oboru, která se postupně a 
neustále rozvíjí a roste. 

• možnost přímo pracovat a komunikovat s majiteli firmy a podílet se na chodu společnosti 
vlastními nápady 

• férovou mzdu 
• po zvládnutí sortimentu produktů, služeb a našich řešení budete patřit ke špičce odborníků 

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

 
… a mnohem více! 
 
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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