
 
 

 

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 

Vedoucí obchodního oddělení 

Pracovní náplň:     

 Budování obchodní strategie, její prosazení a dohled nad plněním 
 Příprava, průběžná aktualizace, řízení implementace a vyhodnocení obchodní strategie 

organizace v souladu s jejími strategickými cíli, 
 Monitorování a analyzování trhu a vývojových trendů, nacházení nových obchodních 

příležitostí,  
 Identifikování cílových zákazníků, 
 Monitoring prodeje a ziskovosti jednotlivých skupin výrobků 
 Vedení a koordinace podřízených, 
 poskytuje součinnost při tvorbě a předkládání návrhu obchodního plánu, 
 odpovědnost za předkládání návrhu plánu nákladů a investic pro obchodní úsek, sledování 

rozpočtu úseku,  
 Reprezentace společnosti na veletrzích a výstavách a B2B setkáních 
 Hledání vhodných technických řešení ve spolupráci s technickým oddělením 
 Kontakt s klíčovými zákazníky, vyhledávání nových příležitostí,  
 Řešení obchodních projektů s orientací na strojírenskou výrobu,  
 Vytváří a předkládá návrhy na schválení obchodních případů či jejich změny 
 Zodpovídá za kalkulaci cen, sleduje vývoj cen za vlastní produkty a navrhuje jejich změny,  
 Dohled nad přijímáním poptávek, posuzováním a zpracováním nabídek a jednáním 

s potencionálními zákazníky, 
 

Požadujeme: 

 Prokazatelné zkušenosti a výsledky ve vedení obchodního oddělení ve strojírenské 
společnosti s malosériovou výrobou a se samostatnou obchodní činností 

 Znalost anglického jazyka na aktivní úrovni pro účely obchodního jednání, znalost němčiny je 
velkou výhodou 

 Osobnostně hledáme člověka s přirozenou autoritou, charismatického, aktivního. Schopného 
navázat dobré vztahy jak se zákazníky, tak s ostatními členy týmu. 

 Ochota dalšího vzdělávání a rozvoje technických a jazykových znalostí 
 Časová flexibilita a ochota cestovat po celé ČR a na služební cesty do zahraničí a celkově 

flexibilita odpovídající náročné pozici obchodního ředitele 
 VŠ/SŠ vzdělání ekonomického směru, 
 pokročilá znalost programů MS office, výborná znalost MS Excel výhodou, 
 ŘB. sk. B, 

 
 

Osobnostní požadavky: 
 mít rád výzvy a nepodléhat stresu - vše se dá zvládnout, 
 být pečlivý a chtít vše dotáhnout do konce, 
 umět se rychle rozhodnout, 
 komunikativní a proaktivní osobnost, 
 schopnost analytického myšlení a nadhledu nad situací, 
 zodpovědnost, organizační a komunikační schopnosti, 

 
Nabízíme: 

 Stabilní zázemí ryze české úspěšné společnosti, 

 Dlouhodobý pracovní vztah, 

 Příjemný pracovní kolektiv, 



 
 

 Zajímavé a motivující finanční ohodnocení dle pracovních výsledků, 

 Příspěvek na stravování,  

 Zapojení do firemní mobilní sítě za zvýhodněných podmínek, 

 Pružnou pracovní dobu, 

 23 dnů dovolené, 
 Zajímavé firemní akce, 

 Příspěvek na životní pojištění. 

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. 


