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“Káva je môj život a život mnohých ďalších ľudí. Milióny ľudí chodí vďaka tomuto 
produktu každé ráno do práce. Šálka kávy nás všetkých spojuje, počnúc našim tímom 
a verím, že aj našimi zákazníkmi.“ Massimo Zanetti 

V roku 1973 položil Massimo Zanetti základy spoločnosti Segafredo Zanetti. Spočiatku 
bola obchodná činnosť zastúpená iba na talianskom trhu, ale počas fázy expanzie sa jej 
obchodné aktivity rozšírili do celého sveta. Teraz je zastúpená v 110 štátoch a kávu 
dodáva ako do segmentu HORECA, tak do kancelárií aj domácností.

Hľadáme kandidáta na volnú pozíciu:

Sales Manager pre  Mass Market (FMCG) 

NAŠE SPOLOČNÉ CIELE
Čo najlepšia reprezentácia našich retailových produktov na slovenskom trhu v rámci dodržiavania 
korporátnych pravidiel.

NÁPLŇ PRÁCE

POŽADUJEME
• Obchodné skúsenosti z oblasti FMCG (potraviny výhodou, nie však podmienkou)
• Znalosť anglického jazyka, min. úroveň B2, znalosť nemeckého jazyka vítaná
• Silná vlastná motivácia
• Komunikácia a tímová práca
• Zodpovednosť, vlastná iniciatíva a flexibilita, profesionálny prístup
• Organizačné a analytické schopnosti
• Schopnosť strategicky myslieť
• Prax na obdobnej pozícii
• Výborná užívateľská znalosť MS Office

PONÚKAME VÁM
• Prácu v nadnárodnej spoločnosti, so silným zázemím
• Samostatnosť
• Zodpovednú prácu
• Možnosť sebarealizácie
• Príjemné pracovné prostredie
• Možnosť zaškolenia v Rakúsku

Ste milý, priateľský a korektný človek? Čestnosť, dôvera a otvorenosť sú pre vás dôležité, rád pracujete v tíme a niekedy 
prevezmete zodpovednosť aj mimo svoje okolie? V tom prípade ste na správnom mieste. 

Tešíme sa na Váš životopis v slovenskom a anglickom jazyku s priloženou fotografiou. 

Prihláste sa teraz na lejtrichova@segafredo-zanetti.sk 

Ing. Soňa Lejtrichová, Country Manager
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• Implementácia a rozvoj obchodnej stratégie na dosiahnutie plánovaných cieľov
• Vyhľadávanie nových zákazníkov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných  sietí
• Starostlivosť o existujúcich zákazníkov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných sietí
• Zalistovávanie nových produktov u existujúcich zákazníkoch
• Evidencia a kontrola dohodnutých promo a reklamných aktivít
• Vytváranie ponúk a cenových kalkulácii
• Vytváranie obchodného plánu so zameraním na akčné ponuky a predajné aktivity u existujúcich
a nových zákazníkov
• Evidencia, vykonávanie analýzy trhu a monitoring konkurencie
• Spracovávanie predpísanej evidencie a administratívy
• Reportovanie obchodných výsledkov priamemu nadriadenému, účasť na poradách

Hlavný pracovný pomer, miesto výkonu práce Bratislava + cestovanie v rámci Slovenska 




