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Výrobní a vývojová společnost 5M s.r.o. se sídlem v Kunovicích, zabývající se vývojem a výrobou kompozitních a 
sendvičových materiálů pro letectví, kolejovou dopravu a průmysl, vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 

Obchodník - Business Development Manager  

 
Hledáme obchodníka, který si nenechá zabouchnout dveře, který se pouští neohroženě do boje s konkurencí, 
nehledá výmluvy, hledá možnosti. Hledáme obchodníka, který umí reagovat na argumenty, námitky a dokáže 

dotáhnout obchodní příležitosti do úspěšného konce v prostředí B2B. 

 
Pracovní náplň:     

• aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí dle cílů a strategie firmy, 

• monitorování, analyzování trhu a sledování trendů, 

• časté cestování (hlavně EU) za novými zákazníky, 

• osobní jednání se zákazníky, 

• administrace obchodních případů od poptávky po nabídku, 

• tvorba kalkulací a cenových nabídek, 

• zavádění nových výrobků na trh, 

• pravidelný reporting, 

• účast na veletrzích. 
Požadujeme: 

• obchodník ,,otvírač dveří“ (ice breaker), 

• silný tah na branku, 

• vynikající prezentační a komunikativní dovednosti, 

• výbornou znalost AJ minimálně na úrovni B2 (denní komunikace telefon, 

mail, jednání), znalost dalšího jazyka výhodou, 

• orientace v technických výkresech výhodou, 

• řidičský průkaz sk. B, 

• min. SŠ vzdělání, technický obor výhodou, 

• práce s PC (MS Office), 

• vytrvalost, proaktivní přístup, 

• schopnost samostatné i týmové práce. 

Nabízíme:  

• stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 

• dlouhodobou spolupráci, 

• zajímavou práci, 

• příjemný pracovní kolektiv, 

• zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

• příspěvek na stravování, 

• pružnou pracovní dobu, 

• zajímavé firemní akce, 

• sick days, 

• možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání.  
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V případě, že Vás zaujala tato pracovní nabídka, zašlete prosím motivační dopis a Váš strukturovaný životopis 

v českém jazyce. Do předmětu mailu prosím uveďte název pozice. 

Kontakt: Mgr. Luděk Krystýn, HR Manager, email: ludek.krystyn@5M.cz, tel: 572 433 716. 

Veškeré Vámi zaslané materiály a údaje pokládáme za důvěrné a nebudou bez Vašeho předchozího souhlasu dále 

šířeny. 


