
 
 

 
 

Největší česká firma s rodinnou atmosférou založená v roce 1991 zaměřující se na 

zahrádkářský sortiment zásobující sítě marketů a supermarketů včetně nezávislého trhu 

v ČR a SR hledá vhodné kandidáty na pozici: 

        

 

SPECIALISTA/KA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ 

 
Co budete mít u nás na starosti: 

• budete nám pomáhat s přípravou nabídek zboží zahrádkářským prodejnám a e-

shopům 

• budete dbát na to, abychom zabezpečili dostatek zboží pro zákazníky našich 

obchodních partnerů tak, aby odcházeli s nákupem spokojení a rádi se k nám vraceli 

• budete úzce spolupracovat s obchodními zástupci a nákupním oddělením 

• budete komunikovat napřímo s našimi zákazníky a poskytovat jim obchodní podporu 

• budete mít na starost přímé závozy včetně propojení komunikace mezi zákazníkem a 

dodavatelem 

 

Co od Vás požadujeme: 

• min. SŠ, vhodné i pro absolventy 

• nebojíte se komunikovat a říct svůj názor 

• přemýšlíte nad zadanými úkoly a selský rozum Vám není cizí 

• pokročilou znalost MS Excel 

• umíte si organizovat svou práci a stanovovat si priority 

• pečlivost, důslednost a samostatnost by pro Vás měly být samozřejmostí 

 

Co od Vás uvítáme: 

• zkušenosti na obdobné pozici 

• znalost interního systému Byznys 

• máte chuť věci zlepšovat a správným rozhodnutím ušetřit kolegům práci 

• kladný vztah k zahradničení  

• a v neposlední řadě chuť na sobě pracovat a pomáhat nám v růstu naší společnosti 

 

Co Vám za to nabízíme:             

• čeká Vás přátelský kolektiv stabilní rodinné firmy, který Vám pomůže nejen v prvních 

pracovních dnech  

• práci v malém týmu v útulné kanceláři, kde na Vás čeká Roman, Martina a Katka 

• motivující mzdové ohodnocení 

• možnost odborného a profesního růstu 

• zaměstnanecké slevy na naše zboží 

• možnost občasně pracovat i z domova 

• benefit stravenky, multisport kartu a další … 

• nástup ihned nebo dle domluvy 
 

 

Strukturovaný životopis zašlete naší kolegyni Michaele Hajzlerové na 

hajzlerova.michaela@nohelgarden.cz 


