
 
 
Do stávajícího týmu produktového oddělení hledáme nového kolegu 
nebo kolegyni, který/á by se s ostatními kolegy v týmu podílel/a na 
realizaci, technické podpoře a cenotvorbě svěřeného produktového 
portfolia v regionu CEE, a to na pozici: 
 

 
Produktový Manažer pro NN produkty 
 
Co u nás budete dělat: 

 Péče o produktové portfolio elektrotechnických přístrojů a komponentů (NN). 
 Udržování technických znalostí a podkladů spojených s produktem, zavádění nových produktů a jejich 

verzí na lokální trhy, spolupráce na sestavování ceníků, spolupráce s technickým a obchodním 
oddělením. 

 Prezentace a technická školení produktů, technická podpora zákazníků. 
 Příprava produktových materiálů a dokumentace, monitoring trhu a konkurence z produktového 

pohledu, vyřizování reklamací, tvorba odborných článků. 

 
Co u nás budete potřebovat: 

 SŠ/VŠ vzdělání elektrotechnického zaměření, dobrá technická znalost produktů NN. 
 Znalost českého a anglického jazyka slovem i písmem na dobré komunikativní úrovni. 
 Chuť se dále vzdělávat a rozvíjet, profesionální přístup s orientací na zákazníka. 
 Vyzrálá, samostatná osobnost se smyslem pro zodpovědnost a pečlivost. 
 Pokročilé komunikační a prezentační dovednosti. 
 Uživatelská znalost MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) +  Adobe výhodou. 
 Bezúhonnost, ŘP sk. B – aktivní řidič. 

 
Tomu pravému/Té pravé otevíráme dveře a nabízíme: 

 Zajímavou práci a samostatnou pozici s možností seberealizace v rozvíjející se společnosti                              
s mezinárodním zázemím, příležitost k odbornému rozvoji. 

 Vysokou míru zodpovědnosti a samostatnosti, prostor pro vlastní inovace a nápady. 
 Odpovídající finanční hodnocení, 5 týdnů dovolené, stravenky, roční bonusy, cafeteria systém, 

MultiSporta karta, slevy na firemní produkty a slevy třetích stran, občerstvení na pracovišti,                   
home office, firemní akce, teambuildingy. 

 Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení. 
 Místo výkonu práce: Praha 9 – Horní Počernice, nástup ihned či dohodou.  

V případě, že Vás pozice u naší společnosti zaujala a splňujete všechny základní požadavky, zašlete nám 
prosím svůj motivační dopis a strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce na e-mail: 
premysl.stuchlik@noark-electric.com. 
 
Těšíme se na Vás! 

mailto:premysl.stuchlik@noark-electric.com

