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OBCHODNÍK 

Miesto práce  
ALUPRINT s.r.o., Dielenská Kružná II, 038 61 Vrútky  
Druh pracovného pomeru  
plný úväzok  
Termín nástupu  
ihneď  
Mzdové podmienky (brutto) 
1 300 EUR/mesiac, prémie podľa objemu zákaziek, 13. plat  

Informácie o pracovnom mieste 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
- starostlivosť o stálych zákazníkov 
- vyhľadávanie nových zákazníkov 
- vypracovávanie cenových ponúk 
- príprava a dojednanie zmlúv s obchodnými partnermi 
- koordinovanie prípravy nových výrobkov v spolupráci s grafikom, zákazníkom a technológom 
- riešenie reklamácií 
 
Zamestnanecké výhody, benefity 
- príjemné firemné prostredie 
- zárobok závislý na Vašom výkone 
- sociálna starostlivosť (príspevok na 3. dôchodkový pilier, tenisový kurt v areáli firmy) 
- produktové a obchodnícke vzdelávanie  
- kvalitné zaškolenie 
- služobné auto k dispozícii 
 
Pracovné miesto vhodné aj pre  absolventa 
Informácie o výberovom konaní 
Ak ste osoba s obchodným duchom, ktorá rada komunikuje, buduje a udržiava dobré vzťahy so 
zákazníkmi, je ambiciózna a jazykovo zdatná, vyhovuje jej veľkú časť pracovného času stráviť za 
počítačom s telefónom na uchu, tak hľadáme práve VÁS!  
Pošlite mailom životopis s AKTUÁLNYM MAILOVÝM A TELEFONICKÝM KONTAKTOM ešte dnes!!! 
Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré pozostáva z preverenia Vašich PC a 
jazykových znalostí formou testu a osobného pohovoru s budúcim nadriadeným. 
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
30.5.2022 , 30.8.2022 
Požiadavky na zamestnanca 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. stupňa 

http://www.aluprint.sk/
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Vzdelanie v odbore 

ekonomické, technické 

 
Jazykové znalosti 

anglický jazyk - pokročilý (C1) a nemecký jazyk - pokročilý (C1) 

 
Ostatné znalosti 

znalosť práce s PC ,Microsoft Word – Pokročilý, Microsoft Excel – Pokročilý, Microsoft PowerPoint 
– Pokročilý 

 
Všeobecné spôsobilosti: 

vyjednávanie, rozhodovanie, pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné 
spôsobilosti), samostatnosť 

 
Vodičský preukaz 

B 

 
Počet rokov praxe 

 nie je podmienkou 

 
Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- výborná znalosť aspoň jedného jazyka  
- praktické myslenie  
- schopnosť dotiahnuť veci až do konca 
- spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť 
- obchodné skúsenosti sú výhodou 

 
Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Spoločnosť Aluprint s.r.o. je tlačiareň zaoberajúca sa tlačou etikiet pre potravinársky priemysel. 
Patrí k polygrafickej špičke nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy. Disponuje najmodernejším 
technickým a technologickým vybavením. Medzi jej klientov patria menšie , stredné firmy i 
nadnárodné koncerny. 

Počet zamestnancov 

100-149 zamestnancov 

Kontakt 
Kontaktná osoba: Ing. Miriam Chmúrna 
Tel.: 0905 291 553, 043 4210 721 
E-mail: miriam.chmurna@aluprint.sk  
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