
 

PRACOVNÁ PONUKA:  KOORDINÁTOR PREDAJA A SERVISU 
 

Vieš sa ešte tešiť z úspechov a vieš pre ne zlepšovať procesy a vyhľadávať nové príležitosti? 
Dosiahol si už vo svojej terajšej práci maximum a chceš sa posunúť ďalej?  

Pracuješ ako obchodný manažér a uvažuješ nad presunom z terénu do kancelárie,  z ktorej riadiš a podporuješ svoj 
vlastný tím, bez toho aby si stratil kontakt so zákazníkmi?  
Máš drive, si vytrvalý/á a chceš pracovať vo významnej slovenskej spoločnosti, ktorá Ti dá priestor na uplatnenie sa? 
Máš dobré komunikačné schopnosti a vysoké pracovné nasadenie je Tvojou silnou stránkou? 

Naša spoločnosť má ambície posunúť sa na vyšší level. Preto nehľadáme radového zamestnanca, ktorý hľadá istotu. 
Hľadáme hodnotného člena do nášho obchodného tímu, kolegu so schopnosťami lídra, ktorý nám s tým pomôže. 
Chceme s Tvojou pomocou rásť, starať sa o našich klientov rýchlejšie a efektívnejšie.  

Ako jediní na Slovensku vyrábame profesionálne varné technológie a našimi klientami sú prevažne obchodní partneri 
(díleri) a tiež koneční zákazníci ako napr. školské jedálne, HORECA sektor, nemocnice, a ďalšie prevádzky spoločného 
stravovania.  
Budeš súčasťou zaujímavých podnikateľských plánov našich klientov, ktorí si otvorením gastro prevádzky plnia svoje 
sny a potrebujú našu pomoc. Vďaka ich nápadom budeš čeliť novým výzvam a neupadneš do stereotypu.  
Samozrejme musíš mať rád ľudí a práca s nimi Ťa musí baviť. Očakávame, že k nám prinesieš nový vietor.  
Ak Ti je gastronómia blízka alebo Ťa láka (nemusíš v nej byť špičkový odborník, do našich produktov Ťa detailne 
zaškolíme) a to, čo si si práve prečítal Ťa oslovilo, pozri si aj ďalšie informácie nižšie a neváhaj, pošli nám svoj životopis! 
 
Počet voľných miest:  1 

Miesto výkonu práce:  Slovensko, Nitriansky kraj, Nové Zámky 
Kontaktná osoba:  Ondrej Hanko, konateľ 
 gastrohaal@gastrohaal.sk 
 tel.: +421903431855 

Mzda (v hrubom): 1500 € (v závislosti od skúseností, vysoká perspektíva rastu mzdy) 
 + odmeny za predaj 
 + odmeny za osobné ohodnotenie 
Dátum nástupu:  ihneď 
Pracovný pomer:  pracovný pomer na neurčitý čas 
Pracovný čas:  od 7:00 do 15:30 hod 
Náplň práce: Koordinátor dohliada a napomáha, aby obchodní manažéri (2 osoby) 
 vykonávali svoje činnosti efektívne: 
 - zhodnocuje výsledky stretnutia, postupy obch. manažéra a navrhuje riešenia 
 - pracuje s informáciami z terénu od obch. manažérov 
 - spoločne s obch. manažérmi navrhujú stratégie ako uspieť u klienta s ponukou 
 - sleduje stav cenovej ponuky a v závislosti toho môže navrhovať aktivity pre OM 
 - plánuje telefonáty a stretnutia (čiastočne, v prípade potreby) 
 - priamo napomáha vo zvýšení úspešnosti predaja 
 Podporuje dvoch manažérov, ktorí sú v teréne: 
 - vytvára cenové ponuky (v spolupráci s obch. manažérom) 
 - v ponukách, emailoch a rozhovoroch využíva obchodné a marketingové nástroje 
 - dôkladne zisťuje informácie s cieľom dobre pripraviť ponuku (telefonicky) 
 - starostlivosť o zákazníkov (existujúcich, nových) 
 - prezentácia spoločnosti, jej produktov a služieb (stretnutia, webináre, veľtrhy) 
 Vyhodnocuje:  
 - úspešnosť predaja obchodných manažérov  
 - reporting na týždennej úrovni 
 - spolupráca koordinátora s obchodnými manažérmi je tímová práca 
 a odmeňovanie sa realizuje aj v závislosti od spoločne dosiahnutých výsledkov 
 Evidencia a práca s PC: 
 - značenie plánov, aktivít a nahranie ponúk do CRM  
 Koordinátor servisu: 
 - organizácia rozvrhu činností servisných technikov, riadenie a kontrola 
  

Pracovné miesto vhodné: uchádzač so skúsenosťami aktívneho predaja (obchodný manažér) 
Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie 
Vodičské oprávnenie: skupina B 
Všeobecné spôsobilosti: aktívne používanie balíka MS Office  



 

 Nemusíš byť špičkový odborník v našej brandži, do našich produktov ťa detailne 
zaškolíme a o zákazníkoch Ti všetko dôležité povieme. 

 
Osobnostné predpoklady: samostatnosť, dôslednosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, lojalita, flexibilita 
(Čo od Teba očakávame:)  odvaha, drive, húževnatosť, chuť uspieť a víťaziť,  

iniciatíva, dobrý time management a plánovanie aktivít,  
schopnosť pracovať v tíme a byť jeho lídrom, 
 skúsenosti s riadením ľudí sú veľkou výhodou  
výborné a presvedčivé komunikačné zručnosti, schopnosť byť empatický 
príjemná osobná prezentácia a vystupovanie 
ochota učiť sa a ochota tvrdo a efektívne pracovať 

   
Ponúkané pracovné výhody: priestor na sebarealizáciu,  
(Čo u nás získaš:)  Tvoje dobré nápady budú mať plnú podporu vedenia a kolegov, 
 priateľský pracovný kolektív, 

firemné teambuildingy (spoločné raňajky v našom Štúdiu varenia a ďalšie), 
 každý deň nové výzvy, vďaka čomu Ťa práca bude baviť, 

 šanca posunúť našu spoločnosť na vyšší level,  
 možnosť odborného a osobnostného rastu v spoločnosti s významnou pozíciou  
na trhu - podpora pri vzdelávaní, platené semináre a kurzy, 

 
Ponúkané odmeňovacie výhody: motivujúce finančné ohodnotenie s prémiami v závislosti aj od spoločne 

dosiahnutých tímových výsledkov,  
 možnosť využitia služobného automobilu aj na súkromné účely,  
príspevok  na dopravu 

 balík sociálnych benefitov (narodenie dieťaťa, jubileá, svadba) 
   
Zamestnávateľ:    GASTRO - HAAL, s.r.o. 
 IČO: 31435076 
Sídlo:  Považská 16, 94067 Nové Zámky, Slovensko 
Čo robíme?  Výrobca gastronomických zariadení pre prevádzky verejného stravovania 
 

 
 


