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OBCHODNÍ ZÁSTUPCE, CELÁ ČR 
 
Jsme OCEAN48 a naší vizí je dělat „svět čerstvých mořských specialit“ dostupným i českým 

zákazníkům. Možná nás znáte ze Slavností moře, které pro Vás pořádáme, možná potkáváte naše 

prodejny, ale taky jste možná jenom ochutnali naše produkty a zjistili jste, že tento druh sortimentu 

má budoucnost! 

Aktuálně hledáme zapáleného člověka do obchodu v gastru na pozici Obchodní zástupce – 

segment HORECA. 

Máte vztah k rybám? Máte vášeň k dobrému jídlu? Chcete se s námi podílet na dobré věci? Tak 

mrkněte na další informace.  

 

 

Jaká bude Vaše práce? 
 

• Samostatná a zodpovědná – v terénu budeš pracovat převážně sám, tj. ideální pro někoho, 

kdo má vnitřní motivaci a nepotřebuje mít za zády drába 

• Postupně se zaučíš v sortimentu ryb a plodů moře tak, abys mohl zákazníkům doporučit to 

nejlepší (máš-li k rybám/jídlu pozitivní vztah, je to značka ideál) 

• Péče a rozvoj svěřeného portfolia významných Horeca zákazníků 

• Zajištění kvalitního servisu, aktivní řešení věcí 

• Vyhledávání nových obchodních příležitostí 

• Akvizice nových zákazníků 

• Budování dlouhodobých obchodně partnerských vztahů 

• Rádi pořádáme gastro akce celostátního významu (například Slavnosti moře), na kterých 

spolupracují všichni naši zaměstnanci 

 

 

 

Co bychom od Vás potřebovali? 

 
• Aktivní přístup k práci a samostatnost (rádi Tě zaučíme a dáme vám důvěru, pak už to bude 

na vás, jak se Ti bude dařit) 

• Zodpovědnost a ochota pracovat  

• Dobré komunikační schopnosti a chuť prodávat a nabízet zákazníkům to nejlepší 

• Zájem o kvalitní jídlo a radost učit se sortiment a stát se tak specialistou na mořské ryby i 

plody moře 

• Praxe na pozici Obchodního zástupce min. 2 roky – v potravinářské sféře výhodou 

• Uživatelskou znalost práce na počítači (MS Office) 

• Ukončené SŠ vzdělání, řidičský průkaz sk. B 
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Proč pracovat v [Oušnu]? 
 

• Získáš práci, která nám i Tobě dává smysl – šířit kvalitní jídlo na našem trhu 

• Nejsme žádný anonymní korporát – známe se navzájem a pomáháme si 

• Máme stabilní tým kolegů, které práce baví a rádi by mezi sebou přivítali nového parťáka 

• Máš možnost dělat samostatnou a zodpovědnou práci, postupně si rozšířit povědomí o 

sortimentu a stát se odborníkem na tuto oblast 

• Kvalitní adaptační program, ať víš od začátku, jak fungujeme 

• Možnost kariérního růstu 

• Finanční ohodnocení dohodou = fixní plat + provize. 

• Zaměstnanecké benefity (multisport kartička, sleva na firemní produkty) 

• Možnost práce na IČO nebo HPP 

• Nástup IHNED 

 

Své životopisy posílejte na email mravcova@ocean48.cz nebo nás kontaktujte přímo na 737 423 552. 

 

Těšíme se na spolupráci. 

Ocean48 

 

 

 


