
Obchodný zástupca
Cor Metal, s.r.o.

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Dátum nástupu na voľné
pracovné miesto

01.07.2022

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

1 040 € mesačne

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Dátum a čas vytvorenia 07.06.2022 o 13:41

Naposledy aktualizované 22.06.2022 o 09:15

Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM 1938449

Zdroj úrad PSVR

Názov pracovnej pozície Obchodný zástupca

Profesia (SK ISCO-08) 3322000 - Obchodný zástupca

Pracovná oblasť Obchod, marketing a reklama

Počet voľných miest 1

Náplň práce -vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov, starostlivosť o stálych zákazníkov 
-prezentovanie a propagovanie tovaru, služieb 
-poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií 
-monitorovanie trhu, aktuálnych trendov a konkurenčných aktivít 
-zodpovedanie za plnenie osobného plánu predaja 
-reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému 
-agenda 
-cestovanie

Miesto výkonu práce Hrádok 1,  02753 Istebné - Dolný Kubín 
Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný
pomer

Pracovný pomer na neurčitý čas

Zmennosť jednozmenná

Nočná práca Nie

Sezónna práca Nie

Základná zložka mzdy v
eurách (v hrubom)

1 040 € mesačne

Druh voľnej pracovnej pozície Voľné pracovné miesto v podnikateľskej sfére

Ponúkané výhody služobné auto, notebook, mobilný telefón



Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka
je nevyhnutná

Áno

Vodičské oprávnenie Skupina B

Všeobecné spôsobilosti komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Osobnostné predpoklady asertivita
cieľavedomosť
empatia
komunikatívnosť

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti Cor Metal, s.r.o.

Právna forma Spol. s r. o.

Sídlo Na Hrebienku 20
81102 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko

IČO 50988280

Počet zamestnancov 10-19

Internetová adresa www.cormetal.sk

Telefónne číslo +421910226433

Charakteristika
zamestnávateľa

Cor Metal, s.r.o. sa zaoberá výrobou betonárskej výstuže, nákupom a
predajom kovového odpadu.

Činnosť zamestnávateľa (SK
NACE Rev. 2)

Výroba ost.špec.stroj.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov Vlastnou formou

Forma sprostredkovania inou formou -

Dátum ukončenia ponuky 07.08.2022

Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba Martin Medvecký 
office@cormetal.sk 
+421911166433 

Kontaktný formulár (/kontaktny-formular)

https://www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk/kontaktny-formular

