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Společnost SENSTRONIC, přední výrobce senzorů, kabelů a konektorů pro různá průmyslová odvětví, hledá pro 
Českou republiku kandidáta:  

Ø Technický profil s obchodním přístupem 
Ø Vzdělání: vysokoškolské 1. nebo 2. stupně, nejlépe zaměření elektrotechnického 
Ø Obchodní zkušenosti – není podmínkou. Výhodou zkušenosti z prodeje spotřebního materiálu dodavatelům 

automobilového průmyslu 
Ø Psaný i ústní projev na prezentační a komunikační úrovni 
Ø Samostatnost, disciplinovanost, vyjednávací a komunikační schopnosti, proaktivita 
Ø Jazykové schopnosti: angličtina na komunikativní úrovni, španělština či francouzština výhodou  
Ø Zázemí umožňující časté cestování 
Ø Řidičský průkaz sk. B (služební automobil samozřejmostí) 

 

Náplň práce: 

Ø Rozvíjet a rozšiřovat uplatnění výrobků SENSTRONIC ve svěřené zóně u stávajících zákazníků 
Ø Získávat nové zákazníky a nové trhy, především v automobilovém průmyslu, včetně takových odvětví jako 

balení výrobků, letecký průmysl, potravinářský průmysl a další, a pečovat o ně 
Ø Dostat výrobky SENSTRONIC na seznam technických požadavků klientů a zajistit příslušné certifikace 
Ø Vypracovat prodejní strategie 
Ø Zajišťovat místní technickou podporu 
Ø Pravidelně každý týden reportovat nadřízeným  

 
 

Nabízíme: 

Ø Kompletní zaškolení (účast na technickém školení ve Valladolidu – Španělsko) 
Ø Home office 
Ø Zajímavé finanční ohodnocení 
Ø Práci s vysokou přidanou hodnotou u zákazníků, s různými pracovníky 
Ø Práci pro stabilní a silnou společnost, spolupráci s dynamickými a ambiciózními týmy 
Ø Poskytnutí nezbytných pracovních prostředků 

 
 

Zašlete prosím motivační dopis a životopis v češtině a v angličtině (k nim můžete též připojit verzi ve FR nebo ESP). 
Zasláním Vašeho životopisu dáváte jak nám, tak firmě SENSTRONIC souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a 

k zařazení a uchování Vašich osobních údajů v databázi kandidátů společnosti ALTIOS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 

Tento souhlas platí po dobu tří let nebo do jeho odvolání z Vaší strany. Zároveň zasláním životopisu stvrzujete, že 

osobní údaje v nich uvedené jsou pravdivé a přesné.  

 

Životopisy prosím zasílejte na emailovou adresu: a.pechova@altios.com 
Ing. Alena Pechová, tel. 2333 444 60,  
ALTIOS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Dejvická 35, Praha 6. 


