Přemýšlet, propojovat a něco dokázat: Díky těmto hodnotám míříme až za hranice možného a dokážeme
tak vytvářet geniální produkty a řešení pro solární elektroniku, svařovací techniku a bateriové systémy.
Naše tajemství: Provádíme výzkum v plně vybavených laboratořích, pracujeme blízko našich zákazníků
po celém světě a oceňujeme lidi, kteří chtějí posouvat věci kupředu.

K posílení našeho týmu v Praze hledáme

Technicko obchodního zástupce pro fotovoltaické systémy
Vaše náplň práce:
Technicko obchodní podpora obchodním a servisním partnerům
Našim obchodním a servisním partnerům budete poskytovat obchodní a technickou podporu z hlediska
konfigurace a servisu fotovoltaických systémů. A to formou poradenství, překladů technické dokumentace,
proškolování na naše technologie a v některých případech i formou vlastních servisních zásahů přímo v terénu.
Současně budete aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti, účastnit se veletrhů, prezentovat naše výrobky,
připravovat obchodní nabídky, vést cenová jednání a uzavírat obchodní smlouvy.

Váš profil:
Elektrotechnik s obchodním duchem a znalostí angličtiny nebo němčiny
Máte elektrotechnické vzdělání a obchodní talent. Jste cílevědomý, máte elán pro nové výzvy a chuť něco
dokázat. Hovoříte anglicky nebo německy na pokročilé úrovni. Máte zájem o oblast obnovitelné energie, rád se
učíte novým věcem, myslíte pozitivně, jste komunikativní a přátelský.

Naše nabídka:
Umožníme Vám realizovat se ve velmi zajímavém oboru s budoucností
Při své práci se budete moci opřít o celosvětově známou značku a o špičkové výrobky. Další oporou Vám bude
silné zázemí naší mateřské firmy, která Vám poskytne všechna potřebná proškolení na naše produkty a
technologie. Díky intenzivní mezinárodní spolupráci si dále zdokonalíte svoji angličtinu nebo němčinu. Budete
součástí menšího týmu, který Vám poskytne potřebnou marketingovou a administrativní podporu. Na odměně za
Vaši práci se domluvíme osobně podle Vašeho celkového profilu, vzdělání a zkušeností.

Chcete se stát součástí nadšeného týmu a připravit se s námi ke skoku do úspěšné budoucnosti? Potom se
těšíme na Váš životopis.
Řízení lidských zdrojů
FRONIUS Česká republika s.r.o.
Dolnoměcholupská 1535/14, 102 00 Praha 10
Telefon: +420 380 705 113
E-mail: careers.cz@fronius.com
Web:

www.fronius.cz
https://www.fronius.com/cs-cz/czech-republic/kariera

1/1

