
 

 

BIOMAC s.r.o., provozovna Vsetín 

nabízí pracovní pozici: 

ODBORNÉHO PRODEJCE 
 

Koho hledáme: 

Hledáme nového kolegu/kolegyni, který/á rozšíří náš obchodní tým prodeje ekopaliv na naší nové 
prodejně ve Vsetíně v areálu firmy KOTRLA a.s., postará o stávající zákazníky a zároveň bude umět 
nacházet zákazníky nové. 

Co Vás čeká: 

• Řízení a organizace prodeje ekopaliv a stavebního řeziva na prodejně, vyřizování objednávek a 

závozů ekopaliv. 

• Poradenská činnost na prodejně při prodeji ekopaliv, kotlů a krbů zákazníkům. 

• Oslovování zaregistrovaných a vyhledávání nových zákazníků. 

• Příjem hotovosti, vystavování dokladů, výdej a fakturace v účetním informačním systému K2.   

• Vedení skladového hospodářství. 

• Provádění pravidelných inventur na prodejně a ve skladu, hmotná zodpovědnost za svěřené 

prostředky. 

• Občasná obsluha VZV a NZV při naskladňování a vyskladňování ekopaliv ve skladu. 

• Pravidelná údržba, odprášení a mytí veškeré manipulační skladové techniky. 

• Udržování pořádku ve skladu i na prodejně. 

 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: 

• SŠ vzdělání - ekonomického směru nebo SOU – vyučený prodavač. 

• Znalost skladového hospodářství. 

• Dobrá znalost práce na PC (Informační systémy (ideálně IS K2), Excel, Outlook). 

• Výborné komunikační a organizační schopnosti. 

• Samostatnost při práci a aktivní pracovní nasazení. 

• Řidičský průkaz skupiny „B“, průkaz na obsluhu VZV a NZV výhodou. 

• Čistý výpis z rejstříku trestů pro hmotnou zodpovědnost za skladové zásoby a svěřené 

prostředky. 

• Dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost. 

 

Co vám můžeme nabídnout: 

• Zajímavou práci na trvalý pracovní poměr mezi fajn lidmi ve stabilní rodinné firmě, které se daří. 

• Základní plat + provize z aktivního prodeje, ve zkušební době fixní plat 25 000 Kč. 

• Firemní mobilní telefon i pro soukromé účely. 

• Pracovní odměny při dosažení pracovního jubilea (každých 5 let). 

• Vzdělávací kurzy a školení. 

 

 

Pokud Vás naše nabídka práce zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem 
na email: sekretariat@biomac.cz. Pečlivě čteme každý životopis a všem odpovídáme. 
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