
Spoločnosť Dr. Oetker, medzinárodná rodinná firma s viac ako stodvadsať 

ročnou tradíciou, ponúka výborné kariérne príležitosti pri rozširovaní svojich 

aktivít. Sme spoločnosť s vedúcou pozíciou na trhu prísad a zmesí na pečenie, 

dezertov v prášku, prípravkov na želírovanie a mrazenej pizze. S cieľom 

posilniť náš tým hľadáme kvalifikovaného kandidáta / kandidátku na pozíciu 

 

Obchodný zástupca Junior (Bratislava) 

Pracovná náplň: 

Máte chuť stať sa súčasťou úspešnej, medzinárodnej spoločnosti? 

Nemáte radi sedavú prácu v kancelárii?  

Ste komunikatívny a radi nachádzate riešenia?  

Máte obchodného ducha a chcete naplno využiť svoj potenciál?  

Radi cestujete, riadite automobil?  

 

...Tak potom hľadáme práve Vás! 

Výzvou nášho nového člena tímu bude maximalizovať potenciál predaja výrobkov Dr.Oetker na 

priradených maloobchodných predajniach potravín. To zahrňuje pravidelné návštevy predajní podľa 

stanovenej frekvencie s vykonávaním týchto základných činností:  

✓ zisťovať prítomnosť a zásoby zalistovaných výrobkov  
✓ situovať výrobky na regále do bloku podľa zásad category managementu 
✓ dohodnúť a zaistiť druhotné umiestnenie a umiestňovať POS materiály a displeje 
✓ upravovať regály, dopĺňať výrobky a prezentovať novinky 
✓ realizovať priame objednávky na veľkoobchody tradičného trhu  
✓ niesť zodpovednosť za rast obratu na priradených veľkoobchodoch vo svojej oblasti 
✓ spracovávať reporting v mobilnej aplikácii 
✓ zisťovať a napravovať procesy v pohybe výrobkov medzi centrálnymi skladmi a predajňami  

Požadujeme: 
- stredoškolské vzdelanie s maturitou 
- bydlisko v okrese Nitra, alebo Nové Zámky so znalosťou celého Nitrianskeho kraja 
- komunikatívne a reprezentatívne vystupovanie 
- samostatnosť, spoľahlivosť, sebarealizácia 
- zodpovednosť za zverený región 
- aktívny prístup k zadaným úlohám 
- prax minimálne 2 roky na rovnakej pozícii  
- VP skupiny B (aktívny vodič) 
 
Ponúkame: 
- zázemie v prosperujúcej nadnárodnej spoločnosti 
- zaškolenie a podporu odborného rastu 
- motivujúce finančné ohodnotenie a iné benefity 
- služobne auto aj k súkromným účelom 
- mobilný telefón (smartphone) 
 

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 skončenia výberového konania lebo jeho 

odvolania. Súčasne tím potvrdzujete, že osobné údaje uvedené v zaslanom životopise sú pravdivé a 

presné. 


