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Regionální manažer - České Budejovice
Kdo jsme:
Jsme mladý tým lidí, kterým záleží na životním prostředí a neustále hledáme inovativní řešení jak zlepšit
odpadové hospodářství České republiky.

Naším posláním je snižovat množství směsného komunálního odpadu předcházením jeho vzniku a
zvýšením míry třídění. Důraz klademe na předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů a
zavedení inteligentních systémů pro odpadové hospodářství. Našimi řešeními pro méně odpadu jsme
ovlivnili více než 500 000 obyvatel a jsme partnerem pro více než 450 obcí a měst v České republice, na
Slovensku a v Maďarsku. Více informací na http://www.meneodpadu.cz.
Koho hledáme?
Máš obchodního ducha a umíš se prosadit? Máš rád dynamiku, změnu, rád se nadchneš pro nové věci?
Jsi časově flexibilní? Pokud ano, chceme právě Tebe!
Hledáme člena týmu, který se bude starat o samosprávy a bude s nimi řešit odpadové hospodářství jeho současný stav a prostor na zlepšení. Bude implementovat naše řešení (produkty a technologie) do
obcí a měst Budějovického kraje s cílem snížit množství skládkovaného odpadu zavedením systému
domácího kompostování v kompostérech, zlepšením infrastruktury třídění odpadů a zavedením
inteligentních systémů evidence odpadů. Pokud by Tě taková každodenní činnost bavila, jsi na
správném místě.
Nástupní termín:
Podzim 2017 - Jaro 2018 (dle dohody)
Co bude náplní Tvé práce?
Transformátor odpadového hospodářství – seznámení se s jednotlivými samosprávami a
zavádění efektivních strategií pro konkrétní obce/města/regiony,
oslovování a získávání nových zákazníků (obce, města),
množství inspirativních setkání a telefonátů,
poznávání svých zákazníků a jejich potřeb,
zajišťování zvyšování prodeje a vytváření objednávek ve svěřeném regionu,
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komunikace se zákazníky, jejich navštěvování a management odběratelských objednávek,
činnosti a poradenství spojené s plynulým zabezpečením potřeb klientů,
realizace navržených řešení a sledování snižování odpadů u zákazníků,
občas se budeš podílet na fyzické analýze odpadů nebo informační kampani, abys více
porozuměl realitě v praxi,
aktivní práce s CRM, zaznamenávání všech obchodních aktivit,
administrativa spojená s touto prací,
jiné činnosti, které aktuálně vyžaduje trh.
Jaký bude tvůj tým:
Jsme mladí, energičtí, s profesionálním přístupem, pozitivním vztahem k životnímu prostředí. Profíci ve
flexibilitě, někdy vtipálci, týmoví hráči, přicházející s novými nápady a projekty, které chceme ihned
implementovat. Každý den se řídíme heslem: "Jaké si to uděláš, takové to máš!" a děláme kroky s
myšlenkou "pro méně odpadu".
Co můžeš získat:
✓

práci v dynamicky se rozvíjející a úspěšné společnosti se zaměřením na odpadové hospodářství,

✓

práci s kvalitními a preferovanými produkty na československém trhu,

✓
✓
✓

individuální bonusový sytém,
volnost a svobodu v implementaci tvých myšlenek ihned do praxe,
osobnostní rozvoj a zkušenosti podpořené vzděláváním, rozvojové aktivity zaměřené na obchod
a osobnost,

✓

účast na firemních akcích (i zahraničních),

✓

více na osobním setkání.

Pošli svůj životopis a pár řádek "PROČ regionální manažer" na
mojmir.jirikovsky@meneodpadu.cz
/PŘEDMĚT: RM Budejovicky kraj - životopis/

