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Uloženo: 19.12.2016 

Obchodní manažer/ka pro filtrační elementy oblast Česká a Slovenská republika 
 
ECOTEX s.r.o. se již téměř 40 let angažuje v oblasti průmyslové filtrace plynů a kapalin. Vyrábí a dodává filtrační elementy pro celé spektrum průmyslových odvětví. Strategie 
aktivního přístupu činí ze společnosti ECOTEX významného hráče na českém a slovenském trhu s významným podílem na ostatních trzích střední a východní Evropy, kam 
společnost expanduje. 
Společnost ECOTEX se transformovala z původního družstevního podniku VKUS, Vysoké Mýto po politických změnách v roce 1989. Nejprve ryze česká rychle rostoucí 
společnost se díky svému úspěchu později spojila s německým kapitálem do společného joint-venture podniku. ECOTEX s.r.o. v dnešní podobě je vedoucí dceřinou společností 
německé KAYSER Group, která působí po celém světě nejen v oboru průmyslové filtrace, ale také automobilovém průmyslu. 
Sídlo společnosti a výrobní závody jsou situovány ve Vysokém Mýtě. 
 
Popis pozice  
Pozice obchodníka ve společnosti ECOTEX  je vnímána jako osoba, jež je v přímém kontaktu s koncovým zákazníkem, vytváří dobré a dlouhodobé vztahy založené na 
vzájemné důvěře a odbornosti. Obchodník je i odborný poradce, který pomáhá vyřešit problémy technického charakteru. Je to člověk, který má za sebou zázemí kvalitního 
technického týmu, navrhující kreativní technické řešení, zázemí odborné laboratoře, jež navrhuje správnou kombinaci filtračního média pro danou aplikaci. S rostoucím 
znalostním potenciálem se může stát i partnerem v oblasti vývoje filtračních textilií. 
 
- aktivní vyhledávání nových zákazníků pro prodej produktů v oblasti průmyslové filtrace 
- account management a péče o stávající zákazníky 
- technické a aplikační řešení obchodních případů 
- řízení zpracování cenových nabídek 
- týmová spolupráce při realizaci objednávek s podporou prodeje a výrobou 
- sledování konkurence 
- sledování nejnovějších trendů ve vývoji nových materiálů 
- příprava obchodního plánu, jeho periodické vyhodnocování, evidence příležitostí 
- používání firemních CRM, WorkFlow a ERP systémů 
- reportování obchodnímu řediteli 

 
Požadavky na pozici  
Obchodník je profilován jako flexibilní člověk, jež je ochoten cestovat, čas strávený na cestách může být i kolem 60% pracovní doby. Je to osobnost, která je schopna vytvářet 
dlouhodobé vazby. Významnou částí práce obchodníka je neustálý proces sebevzdělávání v oblasti technické (aplikační podmínky a procesy filtrace), jazykové, obchodně 
dovednostní, legislativní. Obchodník je osobnost, jednající se zákazníkem na úrovni managementu, ale je schopen jít do provozu zákazníka a řešit jeho požadavky přímo na 
filtračním zařízení. Je to týmový hráč ochotný sdílet informace, ale také dokáže využít zkušeností ostatních. Od obchodníka je očekáván aktivní přístup k tvorbě a rozvíjení jemu 
svěřeného trhu. Nedílnou součástí jeho práce je i aktivní komunikace s pracovníky mateřské společnosti a také komunikace s ostatními členy týmu ze zahraničí. Nezbytnou 
podmínkou je tak komunikace v anglickém jazyce. 
 
- VŠ, případně SŠ s maturitou 
- Prokazatelné obchodní zkušenosti a dovednosti, požadována praxe min. 5 let na obdobné pozici 
- Proaktivní přístup – orientace na zákazníky 
- technická orientace – pochopení principů a problematiky filtrace 
- AJ, znalost také NJ výhodou, schopnost výhledově se pohybovat na zahraničních trzích 
- organizační a komunikační schopnosti  
- samostatnost v řešení svěřených úkolů 
- ochotu cestovat v rozsahu min. 50% pracovního času 
- flexibilita, ochota učit se novému, systematičnost s důrazem na dotáhnutí svěřeného úkolu/projektu 
- spolehlivost a loajalita 
- dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
- řidičský průkaz sk. B 

 
Co pozice nabízí 
- osobní rozvoj v mnoha oblastech - perspektivní a odpovědnou práci v prosperující středně velké společnosti - příležitost úzce spolupracovat s největšími 

odborníky z oblasti průmyslové filtrace v ČR  - prostředí mezinárodního obchodu a nadnárodní euro-korporace - účast na předních zahraničních 
konferencích a veletrzích 

- nadprůměrné finanční ohodnocení, variabilní složka závislá na výsledcích 
- pružnou pracovní dobu - příležitostná práce z domova s využitím mobilních technologií 
- firemní automobil i k soukromým účelům, notebook, mobilní telefon 
- zaměstnanecké výhody (dotované stravování, zaměstnanecké benefity, příspěvek na PF) 
- firemní vzdělávání, odborné i jazykové 
- pracovní tým, který se baví nejen prací 

 
V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici zašlete Váš aktuální profesní životopis v ČJ a Aj na e-mailovou adresu: hrdinova@ecotex.cz 
 
Předem děkujeme za projevený zájem pracovat ve společnosti ECOTEX®. 
 
Kontakt: 
Zdeňka Hrdinová 
hrdinova@ecotex.cz 
Dráby 785, 566 01 Vysoké Mýto 
tel.:465 461 612 


