Nabídka práce: BRANCH MANAGER
SuperDRIVE je slovenská společnost, která již 10 let úspěšně realizuje školení a tréninky bezpečné
jízdy. V průběhu několika týdnů otevíráme pobočku v České republice (Brno), kde budeme poskytovat
služby i českým řidičům. Budeš pracovat v nejmodernějším výcvikovém centru v Evropě a pomůžeš
nám, abychom zvyšovali bezpečnost i na českých cestách.
Nabízíme práci v mladém týmu lidí, kteří jsou nadšenci v oblasti motorismu. Pokud nejsi korporátní
typ, hledáš přátelské až rodinné prostředí a práci, která má smysl, jsi na správném místě. Pracovat
budeš v úzkém propojení s kolegy v Bratislavě, kteří jsou připraveni poskytnout plnou podporu
a pomoc.
Budeš mít na starosti provoz české pobočky, podporu při organizování tréninků, dohled nad
dodavateli i kolegyní zodpovědnou za zákaznický servis. Budeš komunikovat s úřady a pomáhat
s technickou podporou areálu. Především budeš odpovědný za finanční výsledky pobočky, za firemní
prodej, vyhledávání nových zákazníků i péči o stávající klienty. Slibujeme, že nezažiješ nudu a
stereotyp ☺
Možná oceníš možnost flexibilní pracovní doby a částečné práce z domu. Budeš ale i cestovat za
klienty po ČR a může se stát, že si tě práce někdy vyžádá o víkendu, např. kvůli dohledu nad velkým
eventem.
Práce u nás podporuje kreativitu, hodně se tu naučíš, ale nevyždímá tě. A ještě se naučíš pořádně řídit
☺
Níže najdeš oficiální popis náplně práce + kritéria a úplně dole se můžeš přihlásit ;-) Nesplňuješ 100%
požadavků, ale práce by tě bavila? Nevadí, pošli CV a uvidíme.

Termín začátku spolupráce: ihned (červenec / srpen 2017)
Doba spolupráce: na dobu neurčitou
Místo výkonu: Brno

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ZAČÁTKU:
- Založení pobočky firmy v ČR
- Vybavení potřebných povolení na provoz aktivit v ČR
- Zabezpečení vybavení pro kancelář v Brně (např. nákup PC)
- Najít dodavatele služeb pro kancelář (např. účetní)
- Pomoc s hledáním zaměstnance – Customer service pro individuální zákazníky
- Podpora s brandingem výcvikového areálu, ve spolupráci s SK marketingem

PRŮBĚŽNÉ AKTIVITY:
- Podpora hlavního instruktora při plánování a realizování tréninků školy bezpečné jízdy
- Aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí a klientů
- Budování sítě dodavatelů služeb (catering, zápůjčky vozů, a pod.)
- Příprava cenových nabídek (kalkulace v různých variantách), příprava smluv, prezentací
- Spolupráce při přípravě reklamních aktivit pro prezentaci společnosti (značky) a budování
silného postavení společnosti v oblasti vzdělávání řidičů
- Plnění stanovených cílů a plánů
- Péče o existující zákazníky
Kritéria pro uchazeče:
Požadované vzdělání
Středoškolské s maturitou
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – aktivní uživatel
Bydliště v Brně nebo blízkém okolí
Osobnostní předpoklady a schopnosti
- Řidičský průkaz skupiny B, zkušený řidič
- Samostatnost, kreativita, schopnost umět navrhnout postup jak dosáhnout cíle a výsledků
- Zkušenosti na pozici vedoucího týmu vítané
- Zkušenosti v oblasti motorismu a / nebo vzdělávání lidí vítané
- Požadujeme zkušenosti s prodejem produktů / služeb (min. 2 roky)
- Skvělé prodejní dovednosti (komunikace, vyjednávání, asertivita, F2F, analytické a koncepční
myšlení)
- Schopnost pracovat individuálně, realizovat projekty, dodržovat termíny, nést zodpovědnost
- Morální a korektní osobní přístup
Odměna:
•
•

Hrubá mzda dohodou
Provize 10% za každého nového klienta

Jiné výhody
•
•
•

Služební auto
Služební telefon
Flexibilní pracovní doba, možnost částečně pracovat z domu

Informace o výběrovém řízení
Prosíme zájemce o tuto pracovní pozici, aby zaslali svoje C.V. spolu s motivačním dopisem na e-mail:
info@superdrive.sk
Zasláním životopisu dáváte společnosti SuperDRIVE s.r.o. souhlas s uchováním a zpracováním
osobních údajů.

O SuperDRIVE
Jsme nejdéle působící firmou v oblasti vzdělávání řidičů na Slovensku a svoje portfolio tréninků
neustále rozšiřujeme a prohlubujeme. Stavíme na kvalitě a důslednosti. K vzdělávání řidičů
přistupujeme systematicky díky víceúrovňovému tréninku školy bezpečné jízdy (školy smyku)
v kombinaci s dalšími druhy tréninků převážně pro firemní řidiče (tréninky defenzivní jízdy, EKO jízdy,
e-learning, hodnocení rizikovosti a pod.). Naším hlavním cílem je zvyšovat bezpečnost na cestách
a vést řidiče k bezpečnější, ohleduplnější a efektivnější jízdě. I jeden zachráněný život díky našim
tréninkům je pro nás úspěch.

