OBCHODNÍ ŘEDITEL/KA
Jsme AKINU CZ. Český rodinný dodavatel krmiv, pochoutek, hraček a potřeb pro mazlíčky. Na
trhu působíme bezmála 30 let. Zaměřujeme se na vlastní vývoj a inovace. Stabilně dynamicky
rosteme a hledáme do týmu vedení kolegu/kolegyni na pozici obchodního ředitele/ředitelky.
Co bude Vaše náplň?
• vytváření obchodní strategie a vedení celého obchodu v ČR i exportu včetně akviziční
činnosti
• odpovědnost za obchodní výkon - příjmy, marže i úroveň obchodních výdajů a řízení
pohledávek
• jednání s klíčovými odběrateli na top level úrovni
• vedení a rozvoj týmu obchodníků a obchodní asistentky (5)
• aktivní role člena vedení celé společnosti s vlivem na chod celé firmy
• podílení se na budování firemní kultury a šíření hodnot
• úzká spolupráce s ostatními odděleními – produkt/vývoj, marketing, provoz/zákaznický
servis/logistika, nákup
Co očekáváme?
• min SŠ vzdělání a min 10 let zkušeností v oblasti vedení obchodu a vedení lidí
• praxe v oblasti pet food velkou výhodou, nikoliv podmínkou
• zkušenosti s finančním plánováním, finanční analytikou, reportingem, stanovováním KPI
• zkušenosti s vedením lidí a obchodu ve všech prodejních kanálech
• přehled o českém retail a e-commerce trhu, zákaznickém chování
• obchodní prozíravost, kreativitu a vizionářství se zaměřením i na zahraniční trhy
• vysokou míru samostatnosti a zodpovědnosti s prokazatelnými strategickými a
organizačními schopnostmi
• vyjednávací schopnosti, stávající networking
• komunikační dovednosti slovem i písmem v českém a anglickém jazyce
• týmového ducha, spolehlivost, loajalitu a drive
• Uživatelská znalost moderních počítačových softwarových programů (balíček MS Office
365 včetně Power BI, software na podporu podnikání – např. Helios, SAP, raynet CRM)
• řidičský průkaz sk. B

Co nabízíme?
• stabilní zázemí rodinné české firmy s unikátní a dlouhodobou pozicí na trhu
• moderní zázemí ve vlastním areálu v Dolních Beřkovicích
• možnost spoluvytvářet směřování, růst a vývoj společnosti
•

spolupráci se skvělým týmem

•
•
•
•

motivující finanční ohodnocení, kvartální bonusy
osobní automobil i k soukromým účelům
samozřejmostí jsou pracovní nástroje notebook, telefon
systém benefitů – příspěvek na dovolenou, na stravování, výhodné slevy na naše
produkty, sick days, možnost home office, pozornosti k výročím, společné firemní akce,
podniková chalupa a apartmán na horách
podporu a prostor pro vlastní rozvoj

•

Zaujali jsme Vás?
Pošlete nám své CV ideálně s krátkým motivačním dopisem.
A. W. Šaroch, a.saroch@akinu.com

