
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 31.10.2011 
v elektronické podobě na adresu: sika.kariera@cz.sika.com nebo přímo  
na sídlo firmy: Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Sika CZ, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle § 21 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jejich uchováním v personální databázi této společnosti za účelem 
získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

www.sika.cz

Obchodní a technický servis

Sika CZ, s.r.o. / obchodní jednotka BETONY
hledá nového pracovníka pro pracoviště Brno na pozici

•   zázemí mezinárodní společnosti 
•  práce u světové firmy 
•  ověření teorie v praxi 
•  kariérní postup 

Požadujeme

•   zaměření technologie betonu, 
podzemní stavby 

•   vzdělání technického směru  
•   vysoký stupeň samostatnosti
•   schopnost a ochota k sebevzdělávání
•   schopnost budovat a udržovat 

obchodní vztahy
•   časová flexibilita, ochota cestovat
•   dobré komunikační schopnosti
•   komunikativní znalost angličtiny

Pracovní náplň

•   každodenní komunikace 
se zákazníkem, vyhledávání 
společných řešení

•   obchodní a technický servis, 
rozvoj obchodních vztahů

•   zodpovědnost za prodej produktů
•   školení zákazníků, prezentace 

na konferencích
•   sledování trhu a potřeb zákazníka
•   technologický dozor 

na významných stavbách
•   působnost Morava a Slovensko

Nabízíme

•   perspektivní činnost v prostředí 
mezinárodní firmy

•   seznámení s progresivními 
technologiemi

•   práci ve společnosti patřící 
ke špičce ve svém oboru

•   možnost dalšího vzdělávání a růstu
•   motivující platové ohodnocení
•   zaměstnanecké výhody
•   Možný nástup: ihned



Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte do 31.10. 2011 
v elektronické podobě na adresu: sika.kariera@cz.sika.com nebo přímo  
na sídlo firmy: Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno 
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Sika CZ, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat dle § 21 
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jejich uchováním v personální databázi této společnosti za účelem 
získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

www.sika.cz

Obchodní a technický servis

Sika CZ, s.r.o. / obchodní jednotka BETONY
hledá nového pracovníka pro pracoviště Říčany u Prahy na pozici

•   zázemí mezinárodní společnosti 
•  práce u světové firmy 
•  ověření teorie v praxi 
•  kariérní postup 

Požadujeme

•   zaměření technologie betonu, 
podzemní stavby 

•   vzdělání technického směru  
•   vysoký stupeň samostatnosti
•   schopnost a ochota k sebevzdělávání
•   schopnost budovat a udržovat 

obchodní vztahy
•   časová flexibilita, ochota cestovat
•   dobré komunikační schopnosti
•   komunikativní znalost angličtiny

Pracovní náplň

•   každodenní komunikace 
se zákazníkem, vyhledávání 
společných řešení

•   obchodní a technický servis, 
rozvoj obchodních vztahů

•   zodpovědnost za prodej produktů
•   školení zákazníků, prezentace 

na konferencích
•   sledování trhu a potřeb zákazníka
•   technologický dozor 

na významných stavbách
•   působnost Čechy

Nabízíme

•   perspektivní činnost v prostředí 
mezinárodní firmy

•   seznámení s progresivními 
technologiemi

•   práci ve společnosti patřící 
ke špičce ve svém oboru

•   možnost dalšího vzdělávání a růstu
•   motivující platové ohodnocení
•   zaměstnanecké výhody
•   Možný nástup: ihned


