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Staňte se členem obchodního týmu jedné ze sta nejlepších společností v ČR 
 

MRÁZ AGRO CZ s.r.o. hledá do svého týmu: 
 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 
HOBBY PROGRAM 

 
Místo výkonu povolání: Kombinace terénu (z větší části) a kanceláří (Blatná, 
Praha, Pelhřimov)  
 
Možný nástup: Nástup možný ihned 
 
Typ závazku: Na dobu neurčitou  
 
KOHO HLEDÁME? 
 
Náplň práce: 

• Správa obchodů s hobby sortimentem 
• Aktivní oslovování malých zákazníků a prodejen s krmivy a potravinářskými 

doplňky 
• Účast na jednání s velkoobchody 
• Monitorování prodejen 
• Získávání nových zákazníků a péče o stávající zákazníky 
• Spolupráce na vývoji marketingu hobby sortimentu 
• Aktivní účast na výstavách a chovatelských akcích 
• Hledání nových obchodních příležitostí 
• Aktivní účast na správě e-shopu 

 
Požadujeme: 

• SŠ, VŠ vzdělání (v oblasti zemědělství nebo potravinářství výhodou) 
• Praxe ve výživě zvířat a zájem o chovatelství výhodou 
• Velmi dobré komunikační schopnosti 
• Obchodní myšlení, aktivní přístup 
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• Samostatnost, zodpovědnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení, 
spolehlivost, loajalita 

• Řidičský průkaz sk. B,  
• trestní rejstřík bez záznamu 
• Nástup nejlépe ihned 

 
Nabízíme: 

• Motivující finanční ohodnocení – základ + prémiový systém 
• Firemní vůz 
• Mobilní telefon, notebook, home office 
• Zaměstnanecké benefity 
• Zázemí stabilní a prosperující firmy s celorepublikovou i zahraniční 

působnostní 
• Seberealizace a perspektiva osobního růstu 

 
více na www.mrazagro.cz 

 
V případě zájmu zašlete svůj životopis a další případné přílohy na adresu 

 
info@mrazagro.cz 

 
do předmětu uvedtě “OZ HOBBY“ 

 
Těšíme se na spolupráci! 

 


