
 
 
FERRAM, a.s. je značkou stabilního českého zaměstnavatele v oblasti výroby opracovaných svařenců, 
strojních zařízení a výrobních celků včetně konstrukčního a technologického poradenství, výzkumu a vývoje 
v oblasti manipulace s materiálem. K dispozici máme vlastní konstrukční vývoj, technologii, přípravnu výroby, 
svařovnu, obrobnu, tryskací box, lakovnu i montážní haly.  

V současné době rozšiřujeme náš obchodní tým. Máš strojírenské vzdělání s praxí ve výrobě či 
technologii, domluvíš se anglicky nebo německy a nemáš dlouholetou praktickou zkušenost z obchodu? 
Nevadí, pokud je zájem z Tvé strany, naučíme tě to.  

OBCHODNĚ PROJEKTOVÝ MANAŽER  
 

Co bude tvou hlavní pracovní náplní? 

 Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí, komunikace se zákazníky. 

 Tvorba cen a kalkulací obchodních případů, vystavování nabídkových sestav. 

 Příprava a realizace obchodních případů až po uzavření obchodních smluv a objednávek se 

zákazníky a kooperačními společnostmi, tuzemskými i zahraničními. 

 Vystavování obchodních a výrobních zakázek. 

 Navazování, udržování a rozšiřování vztahů s obchodními partnery. 

 Monitorování vlastní realizace obchodního případu. 

 Sestavování pravidelných reportů o stavu zakázek a marketingových kampaní.  

 Zodpovědnost za firemní webový portál a kampaně na sociálních sítích. 

 Zpracování podkladů pro fakturaci obchodních případů. 

 Realizace služebních cest (zákazníci, veletrhy, kooperační společnosti). 

 Zajišťování plnění pohledávek zákazníků.  

 Evidence zakázek, obchodních činností a pohledávek ve vnitropodnikovém systému.  

 Spolupráce a plnění úkolů při řešení reklamací.  

 Účast na poradách (dispečink, zakázková komise). 

 Plnění úkolů stanovených z porad vedení společnosti a ostatních porad. 

 

Co jsme schopni Ti nabídnout? 

 pracovní poměr na dobu neurčitou - stabilní zaměstnání  

 stravování v závodní jídelně 

 zvýhodněné volání i pro rodinné příslušníky, penzijní připojištění 

 4 dny regeneračního volna + 1 den volna na narozeniny  

 rodinný den s kolegy a rodinnými příslušníky  

 plně hrazené vzdělávání 

 velmi dobrá dopravní dostupnost (firemní parkoviště, zastávka MHD u společnosti)  

 

Co požadujeme?  

 SŠ/VŠ vzdělání technického, nejlépe strojního zaměření 

 Zkušenost na obdobné pozici nebo ve výrobě, nebo technologii strojírenské výroby 

 Výbornou znalost čtení technické dokumentace 

 Zodpovědný a samostatný přístup k práci 

 Výbornou znalost AJ nebo NJ slovem i písmem (pokročilý) 

 Řidičský průkaz sk. B výhodou 

 

Místem výkonu práce je Opava a nastoupit můžeš po dohodě kdykoliv. 

Pokud Tě tato nabídka zaujala, pošli nám svůj životopis. Nebo raději přijeď osobně, zavolej a domluv se s 

námi na schůzce s Vedoucím obchodně-technického Úseku. 

 

Kontakty: 

Ing. Lucie Baranová, vedoucí personalistiky, +420 731 545 418, prace@ferram.cz 

FRERRAM, a.s., Vávrovická 275/89, 747 07 Opava (za Cukrovarem) 

mailto:prace@ferram.cz

