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Jsme předním českým výrobcem technologií pro monitorování a střežení stacionárních a mobilních objektů. 
Vyvíjíme a vyrábíme vlastní technologie pro monitorovací bezpečnostní centra, GPS monitorování vozidel, 
strojů nebo lidí.  
Před nedávnem jsme vyvinuli systém HelpCare pro přivolávání pomoci, zajištění bezpečí osob a k evidenci 
práce zaměstnanců. Nejvíce se tento systém využívá v domovech seniorů, v obchodních centrech nebo 
nemocnicích. Tento nový produkt vyžaduje rozšíření našeho obchodního týmu.  
Pokud tě baví obchodovat a máš vztah k moderním technologiím, pak se nám ozvi. 

 
 
 

CO TĚ U NÁS ČEKÁ? 
 

 

 Nejprve tě zaškolíme:  
• Ukážeme ti, co HelpCare umí a kde ho lze nabízet. 
• Naučíš se ho perfektně ovládat. 
• Naučíme tě vytvářet nabídky a kalkulace. 
• Pojedeš s námi za zákazníky a uvidíš v praxi, na co se ptají a jak jim odpovídáme. 
Zaškolení nepotrvá déle než měsíc a pak již budeš schopen samostatně obchodovat. 

 
Co bude náplní tvé práce:  
• Náplní tvé práce bude hledat nové zákazníky, produkt jim prezentovat a domlouvat instalace. 
• Jak budou přibývat, budeš pečovat i o stávající zákazníky. 
• Tvá odměna bude závislá na tvých schopnostech prodávat, na vlastních výsledcích. 

 
 
 

CO OD TEBE OČEKÁVÁME? 
 

 

 
• Rád(a) komunikuješ s lidmi a umíš prezentovat technické produkty? 
• Jsi technicko-logický typ?  
• Umíš naslouchat a dokážeš definovat skutečnou potřebu zákazníka? 
• Jsi pozitivní a umíš dobře vyjednávat? 
• Umíš výborně pracovat s MS Office? 
• Umíš si zorganizovat svou práci a podávat reporty svému nadřízenému? 
• Rád cestuješ a jsi časově flexibilní? 
 
Pokud sis odpověděl „ano“ na všechny otázky, pak jsi tady správně. 

 
 

ČEHO SPOLEČNĚ DOSÁHNEME? 
 

 

 
• Dáme ti zázemí, prostor a předáme všechny znalosti o systému HelpCare.  
• Budeme produkt společně vylepšovat a rozvíjet. 
• Pomůžeme ti s hledáním vhodných zákazníků a následnou péčí o ně. 

Obchodní manažer 
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INFORMACE O POZICI 
 

 

 
 

Místo pracoviště: Havířov–Prostřední Suchá 
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 
Požadované vzdělání: SŠ, VŠ – zkušenosti s prodejem minimálně 2 roky 
 Řidičský průkaz sk. B  
Požadované jazyky: Angličtina (základní) 
Benefity: Sleva na firemní výrobky/služby, notebook, stravenky, vzdělávací kurzy, 

školení, po zapracování firemní automobil 
 
 
 

Chceš se stát součástí NAM system týmu? 
Pokud ano, zašli svůj životopis a vyplněný dotazník (najdeš jej na webu www.nam.cz v sekci Kariéra) 
na e-mail prace@nam.cz Kontaktní osobou je Andrea Vágnerová, tel: +420596531140.  
Oceníme, pokud přiložíš i aktuální fotografii. Lépe si na tebe vzpomeneme při vyhodnocování 
výběrových řízení. 

 
Ve své žádosti uveď 
Zasláním svého životopisu a dotazníku souhlasím s tím, aby NAM system, a.s., zpracovával mnou 
poskytnuté osobní údaje pro účely přijetí do zaměstnání, personální činnosti, pro splnění povinností 
uložených zákonem a pro účely u zaměstnavatele obvyklé, a to po dobu dvou let od konání výběrového 
řízení. Uchazeč prohlašuje, že o zpracování osobních údajů a právech s tím spojených byl ve smyslu 
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. a v souladu s ustanovením § 31 zákoníku práce řádně informován. 

 
Těšíme se na společné setkání! 
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