
 

 

Spoločnosť Dr. Oetker, medzinárodná rodinná firma s viac než stodvadsaťročnou 
tradíciou, ponúka skvelé kariérne príležitosti pri rozširovaní svojich aktivít. Sme 
spoločnosťou s vedúcou pozíciou na trhoch prísad a zmesí na pečenie, dezertov v prášku, 
prípravkov na zaváranie a mrazenej pizze. Náš Špecializovaný tím pizzy Perfettissima 
hľadá mladých, ambicióznych kandidátov na pozíciu: 

 

Business Development Špecialista 
Na čom budete pracovať? 

Pizza je umenie, ktoré spočíva predovšetkým v jednoduchosti – a v sústredení sa na vybrané prísady. Pevne 
veríme, že najvzácnejšie umenie spočíva v dokonalej realizácii jednoduchých vecí. Pizza Perfettissima je 
výsledkom nášho dlhoročného vývoja a filozofie našej firmy. S pizzou Perfettissima ponúkame zákazníkom 
modernú koncepciu jedla.  

Máte chuť sa stať súčasťou nášho Špecializovaného tímu pizzy Perfettissima? Inšpiruje Vás práca u silného 
zamestnávateľa? Nebojíte sa veľkých výziev a aktívny prístup Vám nie je cudzí? Tak hľadáme práve Vás! 

• aktívna prezentácia pizzy Perfettissima vrátane jej prípravy a konceptu našej spoločnosti u našich 
zákazníkov 

• starostlivosť a rozvoj spolupráce so zákazníkmi v pridelenom regióne – udržovanie dobrých vzťahov 
a komunikácie so zákazníkmi v zverenom regióne 

• vyhľadávanie nových obchodných príležitostí, nadväzovanie a nastavovanie spolupráce s týmito novými 
zákazníkmi 

• uzatváranie zmlúv 
• práca s podkladmi, POS materiálmi a spolupráca s oddelením marketingu 
• reporting v najnovších aplikáciách 
• dosahovanie stanovených cieľov 
• mapovanie vývoja trhu a konkurencie v zverenom regióne 

Čo budete k svojej práci potrebovať: 

• aspoň 2 ročnú prax  
• stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou 
• skúsenosti z predaja v oblasti HoReCa (napr. Bidfood Slovensko s.r.o) a kladný vzťah k gastronómii 

veľkou výhodou 
• bydlisko v regióne: Ružomberok a okolie (50 km) 
• výborné prezentačné zručnosti, umenie vyjednávať a dobre komunikovať 
• prezákaznícke zameranie a preaktivitu 
• zodpovednosť, samostatnosť a tvorivý prístup 
• organizačné schopnosti  
• ťah na bránku a zvládanie záťažových situácií 
• byť akčný, nebáť sa výziev a zvládať riešiť viac vecí naraz 
• občasné prespávanie v zverenom regióne (1-2 týždenne) v prípade prezentácií ďaleko pre dojazd 

domov (plne hradené firmou) 
• neobídete sa bez vodičského preukazu skupiny B 

Čo u nás získate: 

• zázemie a stabilitu prosperujúcej nadnárodnej potravinárskej spoločnosti  
• zaškolenie a podporu odborného rastu – adaptačný program a ďalšie zaškolenie 
• motivujúce finančné ohodnotenie a balíček ďalších príjemných benefitov – 13. plat, 5 týždňov dovolenky, 

2 dni sick day, zvýhodnené telefonovanie i pre rodinných príslušníkov, zľavu na firemné výrobky, 
Cafeteria systém pre možnosť výberu benefitov, ktoré potešia 

• služobné auto i k súkromným účelom 
• mobilný telefón (smarthphone) a notebook 
• zaujímavú prácu na hlavný pracovný pomer 
• prácu v zohranom tíme 
• nástup ihneď alebo dohodou 

Zaslaním Vášho životopisu spoločnosti Dr.Oetker, spol. s r. o. dávate súhlas k spracovaniu Vašich 
osobných údajov v rámci výberového konania. Tento súhlas platí až do jeho odvolania. Súčasne tým 
potvrdzujete, že osobné údaje uvedené v zaslanom životopise sú pravdivé a presné. 

 


