NABÍDKA PRÁCE, BRIGÁDY, STÁŽE u spol. PROFI – TERASY
Jste student, který by rád poznal praxi v reálném obchodě, získal zkušenosti ať již pro dráhu
montážního pracovníka nebo zdatného obchodníka? Potřebujete praxi pro své studium
nebo pro budování vlastního podnikání?
Rádi se s Vámi setkáme a probereme možnosti spolupráce pro studenty i absolventy.

Hledáme tyto profese:
-

pracovník na montáže venkovních teras a přípravu stavební připravenosti
pracovník pro pokládku kamenných koberců, možnost vlastní profesní dráhy v této komoditě
pracovníka pro tvorbu rozpočtů a cenových kalkulací, práce na tendrových projektových
rozpočtech, zpětnou komunikaci se zákazníky a výpomoc ve vzorkovně
pomocníka pro práce ve skladu, vyskladnění materiálu, údržbu venkovní prezentační plochy,
výpomoc ve vzorkovně, do budoucna možnost rozvozu materiálu na stavby
obchodní asistentka pro administrativní práce, komunikaci na vzorkovně a komunikaci se
zákazníky, znalost AJ nebo NJ vítána

Možnosti spolupráce:
-

V rámci školské praxe
Brigádník – smluvní vztah
Pracovník na plný nebo poloviční pracovní úvazek

Nabízíme:
-

Získat při studiu nebo po škole mnoho zkušeností z praxe a konkrétního běhu obchodní firmy,
orientovat se v prostředí stavebnictví a komodity tvorby venkovních prostorů
Pomoc při budování vlastního podnikání, nabízíme kompletní zázemí a marketingovou
podporu
Po trvalou spolupráci potřebné pracovní vybavení
Školení pro jednotlivé komodity
Získat potřebnou argumentaci pro komunikaci se zákazníkem od startu až po realizaci
obchodního případu
Pracovní dobu dohodou
Odměny dle formy spolupráce – základní plat, odměna, provize

PROFI - TERASY
Jsme férová společnost a máme zájem získat pracovníky pro dlouhodobou spolupráci se vzájemnou
důvěrou a spokojeností. Preferujeme aktivní přístup a nasazení, zájem učit se věci od svého počátku,
pro montáže a práce ve skladu dobrou fyzickou kondici. Jsme otevření oboustranné komunikaci.
V případě úspěšné pracovní angažovanosti nabízíme možnost pozice obchodního zástupce s účastí na
výstavách a pracovních cestách. Řešíme obchodní případy na Slovensku a Německu.

Kontaktujte nás a domluvte si s námi informativní schůzku.
www.PROFI – TERASY.cz, tel. 724 334 294, e-mail.: info@profi-terasy.cz

