
 

 
 

Nabídka stáže/ praxe 

Internist(k)a - Technický Sales/Account Manager 
 

V této roli budete pracovat se zákazníky TI a působit jako všestranný poradce při hledání nových projektů 
a obchodních příležitostí. Nejprve pod dohledem zkušených kolegů budete pracovat jako obchodní 
zástupce – internista. 
 

Pracovní náplň: 
• Porozumění postupů prodeje TI a technických řešení  
• Provádění průzkumu trhu v rozvíjejících se vertikálních segmentech trhu a / nebo konkrétní prodejní 
oblasti 
• Shromažďování informací o důvěrných obchodních vztazích a jejich záznam pomocí interních prodejních 
nástrojů 
• Pořádání osobních schůzek se zákazníky a / nebo virtuálních konferencí (např Webex) 
• Korespondence se zákazníky a kolegy TI z celého světa  
• Aktivní účast na týmových mítincích  
• Plánování akcí pro zákaznické workshopy a školení  
• Občasné hledání informací např. přes LinkedIn  
• Oslovování vznikajících zákazníků v daném vertikálním trhu a prosazování TI řešení 
 

Základní požadavky:  
• Student/ka elektrotechniky, obchodní administrativy, či příbuzných oborů  
• Plynulost v angličtině a češtině/slovenštině, výborné komunikační dovednosti  
• Organizovanost a schopnost pracovat samostatně 
• Dobrá znalost MS Office (Outlook, Excel, PowerPoint atd.)  
• Schopnost rychle se učit práce s novými nástroji a zapamatovat si klíčové kontakty v rámci společnosti 
• Touha učit se a hledat kreativní řešení  
• Radost z práce v týmu při uspokojování potřeb zákazníka 
 

Nabízíme:  
• Možnost získat nové zkušenosti a aplikovat teoretické znalosti v praxi 
• Výzvu v podobě strhujících a kreativních úkolů 
• Příjemný tým v mezinárodním prostředí  
• Zajímavé ohodnocení 
• Částečný či plný úvazek, záleží na vás 
 

Informace o pozici: 
Místo pracoviště: Hvězdova 1716/2b, Praha – Nusle (Pankrác) 
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou 
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní 
Požadované jazyky: Čeština (Výborná), Angličtina (Pokročilá) 

Kontakt: svůj životopis zašlete na email: p-paulusova@ti.com 
 

              _____ 

Texas Instruments is a global semiconductor company and the world’s leading designer and supplier of analog and embedded 
processing technologies.  

Our fundamental commitment is to support customers’ ideas so they can create new electronic systems that make the world 
smarter, healthier, safer, greener and more fun. If you want to be part of an open-minded environment that provides great 

rewards for great work and offers high levels of responsibility early on, look no further. You have found the right place! 


