
 

 
  KOMPOZITNÍ PROFILY.  EPOXIDOVÉ  PRYSKYŘICE  A LEPIDLA. SENDVIČOVÉ PANELY 

 
Na Záhonech 1177 
686 04 KUNOVICE  
Česká republika 

tel: +420 572 433 711 
fax: +420 572 433 700 
email: 5M@5M.cz 

www.5M.cz 
IČO 46969250, DIČ CZ46969250 
LETOXIT® je ochranná známka 5M s.r.o. 

 Firma roku 2010 / Vítěz Krizi navzdory 2010 / Inovační firma Zlínského kraje 2009 
 Certifikace ISO 9001 / Certifikace AS 9100 / Člen Moravského leteckého klastru / Člen Czech Space Alliance 

  

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 

 
Key Account Manager  

(Project Manager) 
 
 
Pracovní náplň:     

- Navrhovat zákazníkům optimální obchodně-technická řešení 
- Kalkulace cen a příprava komplexních nabídek 
- Organizace, komunikace a koordinace činností s řešitelským týmem uvnitř 

firmy s cílem úspěšné realizace příležitostí. 
- Vedení projektů, projektový management 
- Udržovat a rozvíjet vztahy se zákazníky 
- Vyhledávat nové obchodní příležitosti u stávající a nových zákazníků 

Prezentace firmy, vedení obchodních jednání (i v AJ) 
- Účast na zákaznických auditech 
- Účast na veletrzích a pracovních cestách  

 
Požadujeme: 

- Výbornou znalost AJ minimálně na úrovni B2, znalost dalšího jazyka výhodou 
- Řidičský průkaz sk. B 
- Min. SŠ vzdělání, technický obor výhodou 
- Práce s PC (MS Office) 
- Znalost projektového managementu výhodou 

 
Osobnostní předpoklady 

- Samostatnost 
- Organizační schopnosti 
- Vytrvalost 
- Komunikativnost 
- Iniciativnost 
- Pozitivní přístup 

Nabízíme: 
- Stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 
- Velmi zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 
- Příspěvek na stravování, 
- Pružnou pracovní dobu, 
- Zajímavé firemní akce, 
- Sick days, 
- Dlouhodobý pracovní vztah, 
- Možnost profesního růstu a dalšího profesního vzdělávání. 

 
  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. 


