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Otevřená pracovní pozice

REGIONÁLNÍ MANAŽER PARDUBICKÝ KRAJ A VYSOČINA
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Typ úvazku: plný úvazek
Nástupní termín: září – říjen 2019
Platové podmínky: fixní složka platu + odměny (bonusový systém bez finančního stropu)
JRK kancelář: Brno
Zodpovědnost za území (kraj-okres):
Pardubický kraj – Pardubice, Chrudim, Svitavy, Žďár n. S.
Vysočina – Pelhřimov, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč,

KOHO HLEDÁME?
Hledáme člověka s určitou dávkou asertivity a výřečnosti, kterého baví setkávat se s lidmi.
Nový člen týmu se bude starat o samosprávy a jejich odpadové hospodářství. Naše řešení,
která předcházejí vzniku odpadů, zvyšují míru třídění a snižují množství skládkovaného
odpadu bude implementovat do měst a obcí na Vysočině a v Pardubickém kraji.

Naši

regionální manažeři jsou důležitou součástí tvorby firemní strategie, protože se dlouhodobě
starají o samosprávy a pomáhají jim s transformací odpadového hospodářství na základě
individuálních potřeb obce či města. Zjišťují, jakým výzvám čelí jednotlivé samosprávy a
hledají řešení, aby jim pomohli dosáhnout cílů v odpadovém hospodářství.

A JAKÉ JSOU CHARAKTERISTIKY REGIONÁLNÍHO MANAŽERA V JRK?
Záleží mu na tom, že poskytuje udržitelná řešení pro konkrétního zákazníka /umíš
si najít informace a analyzovat je, víš, jakým výzvám čelí zákazník (samospráva) a máš
přehled o komplexnosti našich řešení/,
dokáže oslovovat nové samosprávy a hledat nové příležitosti /baví tě prodej/,
je ambiciózní /máš obchodní zkušenosti a praxi min. 2 roky s vynikajícími obchodními
dovednostmi/,
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rozumí odpadům /máš výhodu, pokud máš zkušenosti v odpadovém hospodářství/,
výborně komunikuje /máš profesionální vystupování a výborné komunikační a
prezentační dovednosti/,
je zodpovědný /umíš se rychle zorientovat na trhu a máš ve své práci systém/,
mezi lidmi je jako ryba ve vodě /baví tě setkávání se s lidmi a společné diskuze ohledně
výzev a jejich řešení/,
je schopen pracovat samostatně i v týmu /tvá sebekázeň ti dovoluje řešit věci
samostatně, ale máš i týmového ducha/.

CO BUDE NÁPLNÍ TVÉ PRÁCE?
Prodej a implementace efektivních strategií pro konkrétní obce / města / regiony,
oslovování nových obcí a měst ke spolupráci a díky tomu absolvování množství
inspirativních setkání a telefonátů,
znalost odpadového hospodářství konkrétních samospráv a jejich potřeb,
komunikace se zástupci samospráv a management jejich objednávek,
tvorba objednávek a koordinace doručování prodaných produktů, systémů, techniky a
technologií,
záštita poradenství pro samosprávy,
účast na fyzických analýzách odpadu nebo informačních kampaních,
aktivní práce s naším CRM – zaznamenávání všech obchodních aktivit,
administrativa spojená s obchodní činností.

JAK SI TĚ BUDEME HÝČKAT?
Mobilní telefon s neomezeným EU paušálem,
výkonný notebook i pro soukromé účely,
flexibilní pracovní doba,
k dispozici služební vozidlo i na soukromé účely,
Multisport karta,
volno při narození dítěte - 5 pracovních dní (otec dítěte),
"Sick days",
placené volno po dobu povánočního období a Silvestra,
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JRK Prázdniny – pokud vyčerpáš zákonnou dovolenou, stačí se domluvit se
svým nadřízeným a můžeš čerpat další placené volno,
bezedné nápoje na office,
přednost při odprodeji firemního majetku,
teambuildingy,
tréningy, vzdělávání a školení,
předplatné odborné literatury, nákup literatury pro samostudium,
interní soutěže,
zvýhodněné ceny firemních produktů,
bonusové karty na slevy na nákup firemních produktů pro nezaměstnance,
příležitostné dárky,
kreativní práci v dynamickém a moderním prostředí.

JAK FUNGUJEME?
Žijeme posláním "Pro méně odpadu." a vírou, že každý náš čin přispěje k lepší budoucnosti.
Máme velký zápal pro to, co děláme. I když členové týmů působí v různých částech České
republiky / Slovenska, pravidelně se potkáváme na poradách, celofiremních kvartálních
akcích, kde společně vyhodnocujeme plány a řešíme strategie, jak ještě více snížit produkci
odpadů. Hodnoty, kterými se v naší práci každý den řídíme, jsou úcta, upřímnost, dodržování
slibů, vděčnost a vložení maximálního úsilí pro vyřešení každého úkolu.

S KÝM BUDEŠ PRIMÁRNĚ SPOLUPRACOVAT?
Tvůj tým je energický, ambiciózní, s profesionálním přístupem a pozitivním vztahem k
životnímu prostředí. Jsme profíci ve flexibilitě a taky vtipálci, vítáme každý nápad a rádi
brainstormujeme. Každý den se řídí heslem: "Jaké si to uděláš, takové to máš".

Robin vede celý tým a má obrovskou vášeň pro změnu systému odpadového
hospodářství a pomoc samosprávám s přípravou na zamezení skládkování odpadů.
Andrea, Veronika, Marek, Robin, Vojta dennodenně brázdí obecní a městské úřady a
pomáhají zastupitelům se zlepšováním odpadového hospodářství.
Roman a Zdeněk odpovídají za nepřetržitý rozvoj evidenčního systému ECONIT a mají
radost, že tento systém pomáhá zvyšovat míru třídění odpadů.

JRK Česká republika s.r.o.

www.meneodpadu.cz

Bolzanova 1 I 110 00 Praha 1

www.chytreodpady.cz

Česká republika

www.zemito.cz

Lili zvyšuje povědomí mezi samosprávami, že změna / pokrok v odpadovém
hospodářství je přínosem pro každého občana, stačí využívat správné nástroje, systémy
a technologie.
JAK SE MŮŽEŠ STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?
1. KROK: Ještě dnes nám e-mailem na jobs@meneodpadu.cz pošli:
a) Životopis,
b) výstižný (max. 1 A4) popis "Jak využiji svoje schopnosti v této práci a proč by mě tato
práce bavila?“,
c) minimálně 15 otázek, které bys položil starostovi / starostce na společném setkání.
Uzávěrka přijímání výše uvedených dokumentů: 12. 7. 2019.
2. KROK: Po zhodnocení doručených životopisů oslovíme pouze vybrané uchazeče a
pozveme je do Brna na 1. kolo pohovoru.
3. KROK: Pokud se potkáme navzájem v očekáváních, pozveme tě na 2. kolo pohovoru.
Pokud si vzájemně splníme svá očekávání, staneš se součástí mise "Pro méně odpadu.".

TĚŠÍME SE NA TEBE!

