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Je pre nás dôležité posúvať sa stále vpred!  

Ak ste obchodník/obchodníčka s vysokým stupňom asertivity, s vynikajúcimi 

komunikačnými schopnosťami, viete určiť priority a ste proklientsky 

orientovaný/orientovaná, hľadáme práve Vás! 

Vašou náplňou práce bude:  

• starostlivosť o zverených klientov 

• vyhľadávanie nových potenciálnych klientov a budovanie si novej klientskej základne 

• osobná, emailová a telefonická komunikácia s klientmi na dennej báze 

• tvorba cenových ponúk a kalkulácií na mieru pre klienta 

• odborné poradenstvo, prezentácie, konzultácie a propagácia obchodného tovaru 
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• plnenie plánu predaja 

• komunikácia s dodávateľmi, vytváranie dlhodobých obchodných vzťahov 

• samostatné vedenie obchodných jednaní s dodávateľmi a výber položiek pre rozšírenie 

sortimentu portfólia a udržiavanie optimálnych zásob tovaru 

• preberanie reklamácií a pozáručného servisu  

• práca na predajni, práca s pokladňou, starostlivosť o predajňu a návštevníkov/klientov  

• spolupráca pri tvorbe návrhov marketingovej podpory predaja produktov  

• monitorovanie trhu, aktuálnych trendov, dopytu a konkurenčných aktivít 

• výstupom aktivít bude predovšetkým realizácia predajov a objednávok a stabilizácia 

obchodných vzťahov so zverenými klientmi a reportovanie obchodných aktivít 

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

• stabilná spoločnosť – 30 rokov na trhu 

• profesionálne vzdelávanie a produktové školenia aj priamo od našich dodávateľov 

• možnosť profesionálneho rastu 

• dobrý kolektív 

• firemné akcie  

• služobný mobilný telefón 

 

 

Mzdové podmienky 

 

950 eur + mesačné osobné ohodnotenie až do výšky 300 eur + mesačné podiely na tržbách + 

podiel z predaja (výsledný plat bude závisieť od skúseností a zdatností kandidáta) 

 

Prácu je možné vykonávať i na živnosť. 

 

Úspešný kandidát bude mať: 

• min. stredoškolské vzdelanie s maturitou 

• konverzačnú znalosť anglického prípadne nemeckého jazyka (dennodenná 

komunikácia so zahraničnými dodávateľmi a klientmi) 

• min. 2 ročnú prax obchodníka (práca s luxusným segmentom výhodou) 

• znalosti práce s pokladňou  

• znalosť MS Office (prioritne Word a Excel) 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 

• obchodné a komunikačné schopnosti 

• reprezentatívne vystupovanie 

• tímového ducha 

• precíznosť (presnosť) 

• príjemný vzhľad 
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Ak máte potrebné skúsenosti z oblasti predaja a aktívne ovládate anglický alebo nemecký 

jazyk, pošlite nám svoj životopis na adresu simona.vepyova@sheron.sk. 

Ďakujeme za Váš záujem pracovať v klenotníctve SHERON, na pracovný pohovor budeme 

kontaktovať iba kandidátov spĺňajúcich uvedené podmienky. 

 

 


