
TOP E-COMMERCE KONZULTANT / TEAM LEADER 

 

Pro naši digitální agenturu www.WEBMIUM.CZ, partnera společnosti Google a tvůrce webových a 

eshopových řešení,  hledáme nové spolupracovníky na obchodní pozice: 

 E-COMMERCE KONZULTANT / TEAM LEADER 

 

Pokud rád/a komunikujete a obchod je Vaší přirozenou součástí, láká Vás moderní prostředí 

digitálního věku, chcete pomoci našim klientům dobýt on-line svět a hledáte firmu, která by ocenila 

Vaši kreativitu a osobní iniciativu, pak nás stačí kontaktovat na info.job@webmium.cz   

 

Náplň práce: 

 Budete klíčovou kontaktní osobou pro naše klienty s webovými prezentacemi a eshopy  

 Budete prezentovat naši schopnost posunout jejich Business do digitálního věku 

 Pomůžou Vám naše špičkové technologie a schopnost našeho partnera, společnosti Google 
získávat zákazníky 

 Budete mít možnost spolupodílet se na tvorbě obchodní strategie a růstu obchodního týmu 

 Stále se budete učit nové věci a nové postupy   

Požadovaný profil: 

 Obchodní myšlení tělem i duší 

 Přehled v aktuálních trendech e-commerce v ČR i ve světě 

 Ochotu a touhu učit se od nejlepších 

 Pozitivní přístup podmínkou 

 Výhodou je schopnost vést a motivovat ostatní 

 Základní znalost angličtiny   

 Vhodné i pro OZPs docházením do společnosti, Praha 6 – metro „A“ Hradčanská. Prostředí 

není bezbariérové (4 schody, není bezbariérové WC) 

Nabízíme: 

 Participace na jedinečném  projektu 

 Vysoká míra kompetencí 

 Dynamický tým, rychlé rozhodování, žádné byrokratické překážky přičemž, v našich řadách 

pracuje i několik desítek lidí se zdravotním postižením 

 Vynikající příležitost pro další rozvoj svých vlastních nápadů a své manažerské schopnosti 

 Nástup možný ihned nebo dle dohody 

 Sídlo společnosti na Praze 6, Hradčanská  

 

Pokud Vás pozice oslovila, prosíme o zaslání životopisu v českém nebo anglickém jazyce 

včetně motivačního dopisu na info.job@webmium.cz 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu či dalších materiálů společnosti Nexum 

Trilog a.s. dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování Vašich osobních údajů dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou 

formou. 
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