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V LABORTECH neděláme rozdíly, dáváme šanci pro-

aktivním a učenlivým lidem.  

Vezměte i Vy příležitost do svých rukou a zapojte se do týmu jediného českého výrobce zkušební techniky a 
automatizace společnosti LABORTECH s.r.o., jež je silným a stabilním partnerem téměř 25 let. Naše firma 
kromě zajímavého platového ohodnocení a systému benefitů, nabízí také jedinečnou příležitost k získání 

know-how z řad našich odborníků, které nenaleznete u žádného jiného zaměstnavatele. 

 

Jakožto zaměstnavatel Vám umožníme se kariérně rozvíjet a svými nápady a podněty ovlivňovat samotný 
chod společnosti, poskytneme Vám přátelské zázemí umožňující se realizovat jak v profesním, tak i osobním 

životě. Budeme Vás motivovat a podporovat ke společným i individuálním úspěchům.  

Zašlete nám Váš životopis a my se postaráme, aby i Vy jste mohli dostat příležitost.  

Aktuálně hledáme kolegu do týmu na pozici: 

ASISTENT VEDOUCÍHO PRODEJE 

Požadujeme: 

· SŠ/VŠ vzdělání, ideálně technického zaměření 

· Komunikativní znalost anglického jazyka (slovem i písmem) 

· Uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, Power Point) 

· Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, pro-aktivní přístup 

· Ochota učit se novým věcem 

· Řidičských průkaz skupiny B 

Co Vás u nás čeká: 

· Vyhledávání nových obchodních příležitostí 

· Komunikace s tuzemskými a zahraničními partnery 
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· Příprava podkladů pro Vedoucího prodeje 

· Kompletace materiálů pro výběrová řízení 

· Spolupráce s marketingovým oddělením a dalšími oddělení společnosti 

· Pravidelný reporting 

Nabízíme: 

· Zaměstnaní na hlavní pracovní poměr 

· Zajímavé platové ohodnocení 

· Propracovaný systém benefitů a provizního prodejního systému 

· Možnost kariérního růstu 

· Jazykové kurzy a další vzdělávání 

· Příjemné pracovní prostředí moderní společnosti 

V případě zájmu nám zašlete Váš životopis a my se postaráme, aby i Vy jste mohli dostat příležitost. 
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