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Nájdite uplatnenie s ThyssenKruppFerostav, spol. s r.o.  
 

ThyssenKruppFerostav, spol. s r.o. je obchodná firma, ktorá obchoduje s hutníckym a nerezovým materiálom. Na slovenskom trhu pôsobíme od 

roku 1996 a patríme k najvýznamnejším dodávateľom hutníckych produktov. V roku 2007 sa spoločnosť stala súčasťou koncernu 

ThyssenKrupp a zaradila sa tým do silnej medzinárodnej siete, ktorá je jedným z najväčších svetových skupín v oblasti materiálov, technológií a 

služieb. Viac informácií nájdete na www.ferostav.sk. 

 
Pre našu pobočku v Martine momentálne hľadáme 

 

Manažér predaja neželezných kovov 
 

Pracovná náplň: 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody: 

 

Do nášho tímu v meste Martin hľadáme Manažéra predaja neželezných kovov, ktorý bude zodpovedný za 

samostatný predaj pridelených komodít existujúcim a novým zákazníkom, vyhľadávanie nových obchodných 

príležitostí a samostatné riešenie podporných nákupno-predajných aktivít spojených s predajom. Hlavné 

zodpovednosti Manažéra predaja sú obchodné rokovanie, vyhľadávanie nových klientov, starostlivosť o 

pridelených zákazníkov, prezentácia produktov spoločnosti, nadväzovanie obchodných vzťahov, rokovanie s 

dodávateľmi, vyjednávanie obchodných podmienok, uzatváranie kontraktov a objednávok, riešenie obchodných 

prípadov od spracovania objednávky až po platbu. 

 

Osobnostné predpoklady pre úspešné zvládnutie pracovnej pozície: 

- podnikateľské myslenie a obchodný duch, technické myslenie 

- prakticky zameraný človek s proaktívnym prístupom k práci, výborné organizačné, komunikačné a prezentačné 

zručnosti 

- vysoké pracovné nasadenie, schopnosť pracovať pod stresom 

- znalosť angličtiny alebo nemčiny nie je podmienka, avšak je výhodou 

- Pozícia je vhodná aj pre absolventa, ktorý má záujem o rozvoj kariéry v oblasti obchodu s hutným materiálom  

 

- Perspektívna práca v nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti hutného materiálu 

- Možnosť sebarealizácie a ďalšieho vzdelávania 

- Práca v mladom, dynamickom prostredí s príjemnou firemnou atmosférou  

- Motivujúce finančné ohodnotenie závislé od výsledkov práce  

- Notebook, mobilný telefón, po zapracovaní služobné motorové vozidlo aj na súkromné účely 

- Mobilný telefón aj na súkromné účely 

 
V prípade záujmu môžete reagovať zaslaním životopisu na 

ivana.nadova@ferostav.sk. 


