
 
Hledáme pracovníka na pozici: 

 

Prodejní technik fasádního centra Olomouc 
 

 

Pokud jsi stavař tělem i duší a baví tě: 
 

• komunikace s lidmi 
• pomoc s řešením problémů 
• nebojíš se fyzické práce 
• rád se učíš novým věcem 
• dokážeš respektovat a používat 

zavedené systémy práce 

• jsi pokorný a máš trpělivost 
vyslechnout druhé 

• nebojíš se odmítnutí 
• jsi ochotný dělat víc, než musíš 

 
 

 
a chceš pracovat v profesionální specializované firmě s jasným cílem být nejlepší a 
odvádět špičkovou práci v oboru zateplování fasád? 
 
Vítej v naší firmě ZOFI fasády s.r.o. 
 
 
Požadavky: 

• znalost zateplování fasád a konstrukcí staveb 
• praxe z realizace zateplení přímo ze stavby 
• SŠ, VŠ vzdělání v oboru pozemní stavby 
• řidičský průkaz skupiny B 
• výborná znalost práce na PC 
• výborné komunikační dovednosti 
• chuť se vzdělávat v oboru tepelná ochrana staveb 
• chuť pomáhat zákazníkům a radit jim 

 
 

Náplň práce: 

• vedení prodejny fasádního centra 
• odborné poradenství zákazníkům na prodejně 
• přímý prodej na prodejně vystavování prodejek 
• vytváření cenových nabídek 
• obsluha platebního terminálu 
• výdej zboží zákazníkovi 
• příprava zboží na expedici 
• obsluha míchárny omítek a barev 
• vedení statistik prodeje a databáze kontaktů 
• udržování pracoviště v naprostém pořádku a čistotě 

 
 
Výsledný produkt vaší práce: 
 
Perfektně vytvořená a odeslaná nabídka materiálů. 
Uskutečněný prodej materiálu zákazníkovi. 
Zodpovězené dotazy zákazníků na prodejně fasádního centra. 
Pořádek na prodejně a svém pracovním místě. 
Správně vydaný materiál ze skladu a prodejny. 



Správně namíchaná omítka pro zákazníka v požadovaném odstínu a množství. 
Celkový přínos pro pracovní tým obchodního střediska firmy a její postupný rozvoj. 
Spokojený zákazník. 
 
 
Výkon práce: 
 
Pracovní doba:  7-15:30, Po-Pá 
Místo práce:   Týnecká 921/11, Olomouc Holice 
Pracovní prostředky:  technické prostředky, nástroje a zázemí firmy, telefon, 

notebook, programové vybavení, vzdělávací systém pro 
zaměstnance firmy 

 
 
 
 
 
 
 

Máte zájem o spolupráci? Volejte 776 188 359, pište studeny@zofifasady.cz. 
Budu se na Vás těšit. Roman Studený, majitel firmy 

mailto:studeny@zofifasady.cz

