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TECHNIK PODPORY PRODEJE 

Pracovní náplň 

• Příjem a zpracování zakázek na výrobky z výrobního programu VAG s.r.o., případně nakupovaných výrobků. 
• Komunikace s oddělením plánování ohledně dostupnosti výrobků a následné potvrzení objednávky tak, aby 

bylo dosaženo maximální spokojenosti zákazníků.  
• Zasílání potvrzení o změně termínů dodávek zákazníkovi. 
• Koordinuje proces zpracování tzv. projektových objednávek. 
• Spolupráce s logistickým centrem – plánování dodávek, odsouhlasení dodacích listů, příprava avíza o 

dodávkách, organizace přepravy po dohodě se zákazníkem, případně vyzvání zákazníka k vlastnímu odvozu. 
• Úzká spolupráce s obchodním oddělením – technik podpory prodeje průběžně informuje příslušné obchodní 

zástupce o podstatných skutečnostech týkajících se spolupráce se zákazníkem. 
• Podílí se na udržování aktivní databáze zákazníků (Salesforce). 
• Export – příprava podkladů pro tvorbu celních dokladů, spolupráce se spedicí při organizaci vývozů. 
• Fakturační činnost – vystavování faktur a dobropisů 
• Technické činnosti: 

o Posouzení použitelnosti výrobků podle požadovaných norem či vládních nařízení. 
o Vydávání prohlášení výrobce o vlastnostech výrobků. 
o Certifikace výrobků – prohlášení o shodě apod. 

Kvalifikace a požadavky 

• SŠ/VŠ vzdělání technického směru (např. obor strojírenství, chemie, technologie apod.) 
• Praxe na obdobné pozici výhodou. 
• Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni podmínkou. 
• Schopnost komunikace v polském jazyce výhodou. 
• Uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook); zkušenost se SAP nebo jiným podnikovým ERP 

systémem výhodou. 
• Schopnost samostatné práce a vlastního úsudku. 
• Flexibilitu, odolnost vůči stresu, pečlivost a zodpovědnost. 
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Nabízíme 

• Práce v moderní mezinárodní společnosti se silným kapitálovým zázemím 
• Motivační mzdové ohodnocení 
• Týden dovolené navíc a Sick days 
• Příspěvek na stravování 
• Příspěvek na životní a penzijní připojištění 

 

 

 

V případě, že Vás nabídka oslovila, zašlete nám prosím svůj strukturovaný životopis e-mailem nebo jej 
doručte vytištěný do kanceláře personálního úseku. Vyžaduje-li pozice znalost cizího jazyka, musí být 
dodán životopis i v tomto cizím jazyce. 

Adresa: E-mail: 
PERSONÁLNÍ ÚSEK personalni-cz@vag-group.com 
VAG s.r.o.   
Lipová alej 3087/1 Tel.: 
695 01  Hodonín (+420) 518 318 111 
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