
Láka vás práca v technickom odbore a zaujímate sa o obchod? 

 

tremco illbruck je európskym výrobcom a dodávateľom sofistikovaných produktov na 

utesňovanie a lepenie v stavebníctve a výrobnom priemysle. Naše výrobky značiek 

illbruck, Tremco, Nullifire a PACTAN ponúkajú širokú škálu spoľahlivých produktov a 

služieb. 

 

tremco Illbruck má viac ako 1100 zamestnancov v 25 pobočkách na celom svete. 

Sme jednou zo šiestich nezávislých obchodných jednotiek silnej skupiny RPM Inc. – 

svetového lídra v oblasti špeciálnych povlakov. 

Pre ešte väčšiu stabilitu nášho kolektívu na Slovensku hľadáme schopného 

a rovnako stabilného zamestnanca na pozíciu: 

Obchodno-technický zástupca 

Región: Všetky regióny Slovenska 

Máte prehľad v stavebných materiáloch? 

Viete druhým poradiť? 

Ste rád/a, ak ste pre niekoho užitočný? 

Potom vás srdečne pozývame na stretnutie v našej spoločnosti. Možno ste to práve 

vy, kto má patriť k nám. 

Vaša hlavná úloha: 

- Byť pevným pilierom pre našich zákazníkov a zabezpečovať im 

poradenstvo 

- v oblasti utesňovania, lepenia, hydroizolácie, zasklievania, náterov, 

produktov 

- protipožiarnej ochrany a pod. 

- Zabezpečiť zákazníkom pri poradenstve kompletný projekt na mieru s 

cenovou 

- ponukou 

- Kvalifikovať zákazníka pomocou správnej prezentácie produktov a pomôcť 

- nasmerovať ho na správne riešenie 

- Vyškoliť odberateľov na aplikáciu a použitie produktov našej spoločnosti 

- Ale taktiež vyhľadávať nových zákazníkov 

- Pri tejto práci je veľmi dôležité mať dobrý prehľad o stave na trhu a 

konkurencii. Naši zákazníci 



- potrebujú niekoho, kto im bude pomáhať rozpoznať to najlepšie riešenie. 

Niekoho, kto im 

- vypočíta a navrhne, aké varianty sú viac a aké menej nákladné. 

PRE TÚTO PRÁCU POTREBUJETE: 

- Min. stredoškolské vzdelanie v technickom odbore 

- Skúsenosti v oblasti predaja v stavebníctve 

- Vodičský preukaz skupiny B 

- Ochota neustále napredovať 

Obratom vám za vašu prácu garantujeme stabilitu silnej národnej značky, spravodlivé 

ohodnotenie / ocenenie, vzdelávanie a váš rast. Za vašu lojalitu a prácu vám 

zabezpečíme 

dlhodobé a stabilné zamestnanie. 

Chcete byť súčasťou silnej značky? 

Potom zašlite životopis a motivačný list na adresu  

vladimir.nemcok@tremco-illbruck.com 


