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VEDOUCÍ OBCHODNÍHO ÚSEKU, LOGISTIKY A NÁKUPU 

Termín nástupu ihned 

Pracovní režim klouzavá pracovní doba 

Nástupní hrubá mzda podle zkušeností a vzdělání v oboru 

Hrubá mzda po zaučení podle zkušeností a vzdělání v oboru 

 

POŽADAVKY NA ZAMĚSTNANCE 

Vzdělání min. SŠ vzdělání technického směru, VŠ výhodou 

Praxe v automotive v oblasti obchodu a marketingu 

Jazyky (úroveň znalosti) velmi dobrá znalost německého jazyka podmínkou,  
znalost anglického jazyka na dobré komunikativní úrovni 

Řidičský průkaz skup. B 

Ovládání PC (programy) uživatelská znalost MS Office podmínkou, 
MS Dynamics, Patriot výhodou 

Další 

znalost vedení projektů dle IATF – TS 16949 - 2016 
znalost čtení výkresů 
komunikační a prezentační dovednosti 
vyjednávací schopnosti na vysoké úrovni 
pracovní styl orientovaný na dosažení výsledků a spokojenost zákazníků,  
ochota k vysokému pracovnímu nasazení,  
ochota cestovat, 
ochota k přebírání osobní odpovědnosti za vlastní rozhodnutí - 
samostatnost,  
„týmový hráč“ 

 

NÁPLŇ PRÁCE 

• Řízení a organizace svěřeného úseku. 
• Vedení a hodnocení podřízených zaměstnanců a zajištění jejich rozvoje ve spolupráci 

s personálním odd. 
• Komunikace a spolupráce mezi jednotlivými úseky v rámci společnosti DGS. 
• Tvorba rozpočtů (tržeb), plánování výrobních kapacit. 
• Kontinuální provádění analýz ziskovosti zakázek a zajišťování procesu jejich neustálého 

zlepšování s ohledem na požadovanou kvalitu zákazníků. 



                   
 

         
NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH POZIC 

KONTAKT:  
Adéla Blažková - personalistka  
e-mail: personalistika@dgs-druckguss.com  
tel.: +420 482 429 747, +420 731 421 579 

 
 

• Provádění průzkumů a analýz trhu. 
• Uzavírání obchodních smluv, tvorba cen a nabídek jednotlivých projektů. 
• Vedení projektů dle IATF – TS 16949 - 2016. 
• Účast při zákaznických auditech, realizace stanovených opatření. 
• Marketingová činnost, účast na veletrzích. 
• Pravidelné návštěvy u strategických zákazníků, aktivní řešení problémů s ohledem na získání 

nových projektů.  
• Vedení porad. 
• Zodpovědnost za optimalizaci interní a externí logistiky včetně obalového materiálu. 
• Aktivní podpora technického úseku a vývoje u nových projektů a nových technologií při všech 

výrobních operacích. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


