
 

 
 

 
      
 

 
Pokud chcete pracovat pro mezinárodní společnost, která je založena na dynamickém rozvoji, 
inovacích a moderních technologiích, připojte se ke skupině APS Energia. 
V současné době nabíráme zaměstnance na pozici:  
 

Obchodně-technický specialista 

Místo výkonu práce: Brno – Kosmonosy (Mladá Boleslav) - celá ČR 
 
Náplň práce: 

 technická a komerční péče o klienty z přiděleného segmentu trhu (ČR, SK, HU)  
 sledování výběrových řízení a průzkum trhu s cílem najít nové zákazníky 
 technicko-obchodní příprava nabídek 
 účast na výjezdech a jednáních s klienty 
 dohled nad realizací získaných projektů 
 příprava a účast na školeních a prezentacích pro klienty v ČR a PL 
 zastupování společnosti na veletrzích a konferencích 

 
Naše očekávání: 

 SŠ nebo VŠ vzdělání (preferované jsou elektrotechnické příp. technické obory)  
 zkušenosti s koordinací a realizací projektů v průmyslovém a energetickém sektoru 
 výhodou je znalost systemů zajištěného napájení a/nebo znalost energetického sektoru příp. zkušenosti s 

prodejem technických výrobků 
 znalost čtení technické dokumentace a provádění technických přejímek 
 schopnost navázat dlouhodobé vztahy s klienty 
 dobrá znalost angličtiny, komunikace v dalších jazycích výhodou (polština, maďarština) 
 vysoká míra angažovanosti a nezávislosti vč. schopnosti organizace práce 
 dostupnost, komunikativnost a soběstačnost  
 připravenost na časté služební cesty (řidičský průkaz skupiny B podmínkou) 

 
 

Nabízíme: 
 dlouhodobou spolupráci na základě pracovní smlouvy, na dobu neurčitou (po 3 měsíční zkušební době) 
 motivační finanční ohodnocení + roční odměny dle dosažených výsledků 
 5 týdnů dovolené 
 interní vzdělávací programy a školení 
 služební automobil, telefon a notebook  

 
V případě zájmu zašlete svůj životopis s fotografií a připojenou doložkou o souhlasu se 

zpracováním osobních údajů na adresu: 
 

radek.palan@apsenergia.cz  
 

Vyhrazujeme si právo kontaktovat pouze vybrané kandidáty 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost APS Energia Czech s.r.o. se sídlem na adrese Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 
Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu Nařízením GDPR, čl. 6 odst.1 písm. a, za účelem 
provedení náborového řízení. Příjemci Vašich osobních údajů budou osoby oprávněné Správcem ke zpracování těchto údajů. 
Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše údaje nebudou předány do třetí země/mezinárodním organizacím, ale mohou být předány třetím 
stranám. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 6 měsíců od ukončení náborového řízení s tím, že doba uchovávání Vašich osobních 
údajů může být pokaždé prodloužena na dobu stanovenou zákonem. 
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že máte právo požadovat přístup k obsahu Vašich údajů, jejich opravu, výmaz nebo omezení 
zpracování, jakož i právo na předání údajů.  

SYSTÉMY ZAJIŠTĚNÉHO 
NAPÁJENÍ 
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