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Engel-Gematex je jedna z vedoucích strojírenských firem se specializací na textilní 

průmysl. Zabýváme se vývojem strojů na zakázku pro vybavení prádelen: sušiče, sací 

systémy, dopravní pásy atd.  

Engel- Gematex reprezentuje již 30 let kvalitu, vývoj, odbornou kompetenci a řešení 

pro budoucnost v oboru prádelenství.  

K posílení našeho týmu v Sezemicích u Pardubic hledáme:  

Pracovník obchodního oddělení – prodejce strojů a zařízení 

Pozice zahrnuje: 

o péči o stávající převážně zahraniční zákazníky a získávání nových - úzký 

telefonický i písemný kontakt 

o návštěvy vybraných převážně zahraničních zákazníků a obchodně technická 

jednání (po zapracování samostatně) 
o vyhodnocení požadavků zákazníků, tvorbu cenových nabídek a smluv 

o spolúčast na analýzách trhu a vývoji produktů 

o časté služební cesty převážně v rámci Evropy  

Požadujeme následující předpoklady: 

o technické nebo obchodní vzdělání nebo ukončené studium  

o komunikaci v německém nebo anglickém jazyce na velmi dobré úrovni 

o obchodní / ekonomické znalosti a silný prodejní talent 
o schopnost rychlého pochopeni technických procesů 

o dobrá znalost MS Office  

Očekáváme:  

o flexibilitu a ochotu cestovat 

o kreativitu, angažovanost, cílevědomost  a týmovou práci 

o nezávislý a zodpovědný způsob práce a přesvědčivost 

Nabízíme:  

• 5 týdnů dovolené 

• příspěvek na stravování 

• dlouhodobý pracovní poměr 

• zvyšování kvalifikace a profesní růst 

• firemní akce 
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U nás naleznete pracovní prostředí, které vás osloví a nadchne. 

Umožníme vám podílet se na budoucnosti technologií prádelenského průmyslu,  

s možností seznámit se se zajímavými a neustále novými projekty. Při vysoké míře 

vašeho nasazení a snahy se prosadit umožňujeme pracovat v rámci mladého týmu za 

plné podpory celé společnosti.  

Zaujali jsme vás? Těšíme se na váš životopis a kontaktní informace. Diskrétnost je u 

nás samozřejmostí.  

Kontaktní osoba:  

Martin Krátký 

Tel: 775 931 587 / 466 989 470 

E-mail: martin.kratky@engel-gematex.com 

 


