
 

 

Společnost Dr. Oetker, mezinárodní rodinná firma s více než stoletou tradicí, nabízí skvělé 
kariérní příležitosti při rozšiřování svých aktivit. Máme vedoucí pozice na trzích přísad  
a směsí na pečení, dezertů v prášku, přípravků na želírování a mražené pizzy. Náš 
Specializovaný tým pizzy Perfettissima hledá mladé, ambiciózní kandidáty na pozici 

 

Business Development Specialista 
Na čem budete pracovat: 

Pizza je umění, které spočívá zejména v jednoduchosti – a v soustředění se na vybrané přísady. Pevně 
věříme, že nejvzácnější umění spočívá v dokonalé realizaci jednoduchých věcí. Pizza Perfettissima je výsledkem 
našeho dlouholetého vývoje a filozofie naší firmy. S pizzou Perfettissima nabízíme zákazníkům moderní koncepci 
jídla.   

Máte chuť se stát součástí našeho Specializovaného týmu pizzy Perfettissima? Inspiruje Vás práce u silného 
zaměstnavatele? Nebojíte se velkých výzev a aktivní přístup Vám není cizí? Pak hledáme právě Vás! 

• aktivní prezentace pizzy Perfettissima včetně její přípravy a konceptu naší společnosti u zákazníků 
• péče a rozvoj spolupráce se zákazníky v přiděleném regionu  - udržování dobrých vztahů a komunikace 

se zákazníky ve svěřeném regionu 
• vyhledávání nových obchodních příležitostí, navazování a nastavování spolupráce s těmito novými 

zákazníky 
• uzavírání smluv se zákazníky 
• práce s podklady, POS materiály a spolupráce s oddělením marketingu 
• reporting v nejnovějších aplikacích  
• dosahování stanovených cílů 
• mapovat vývoj trhu a konkurenci ve svěřeném regionu 

Co budete ke své práci potřebovat: 

• alespoň 2 letou praxi  
• středoškolské vzdělání ukončené maturitou 
• zkušenosti z obchodní činnosti v oblasti HoReCa (např. Bidfood Česká republika s.r.o.) a kladný vztah 

ke gastronomii velkou výhodou  
• bydliště v regionu: Kladno a okolí (do 50 km) 
• výborné prezentační dovednosti, umění vyjednávat a dobře komunikovat 
• prozákaznícké zaměření a proaktivitu 
• zodpovědnost, samostatnost a tvůrčí přístup 
• organizační schopnosti  
• tah na branku a zvládání zátěžových situací 
• být akční, nebát se výzev a zvládat řešit více věcí najednou 
• občasné přespávání ve svěřeném regionu (1-2x týdně) v případě prezentací daleko pro dojezd domů 

(plně hrazeno firmou) 
• neobejdete se bez řidičského průkazu skupiny B 

Co u nás získáte: 

• zázemí a stabilitu prosperující nadnárodní potravinářské společnosti  
• zaškolení a podporu odborného růstu – adaptační program a další zaškolení 
• motivující finanční ohodnocení a balíček dalších příjemných benefitů – 13. plat, 5 týdnů dovolené, 2 dny 

sick day, 2 x ročně atraktivní balíčky plné vitamínů, Multisport kartu, zvýhodněné volání i pro rodinné 
příslušníky, slevu na firemní výrobky, Cafeteria systém pro možnost výběru benefitů, které potěší 

• služební auto i k soukromému využití 
• mobilní telefon (smartphone) a notebook 
• zajímavou práci na hlavní pracovní poměr 
• práci v sehraném týmu 
• nástup ihned nebo dohodou 

Zasláním Vašeho životopisu do společnosti Dr. Oetker, spol. s r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních 
dat v rámci výběrového řízení. Současně tím potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou 
pravdivé a přesné. 

 

 


