Typové pracovní pozice absolventů VŠE

SPECIALISTA PRICING

SPECIALISTA PRICING
Alternativní názvy pozice:
Odborný směr:
Název podnikového oddělení:
Statistická klasifikace (KZAM):
Přímý nadřízený:
Podřízení:

Cenař
Ekonomika
Ekonomický úsek
34338 Referent kalkulací, cen, rozpočtů
Vedoucí ekonomického úseku
-

Stručná charakteristika pracovního místa
Sestavení cenové, nákladové i jiné kalkulace a zpracování návrhů cen a cenových nabídek pro výrobky,
služby, výkony, projekty, investiční akce apod.

Hlavní pracovní činnosti
zpracování kalkulačních podkladů pro cenové nabídky a tvorbu cen
spolupráce s příslušnými odbornými útvary při zpracování podkladů pro tvorbu cen
sestavování nákladových kalkulací pro výrobky, služby, technologie, investice apod.
provádění operativních změn kalkulací podle vývoje materiálních, personálních nákladů apod.,
promítání cenových změn do výrobků, služeb
zpracování cenové a nákladové analýzy
zpracovávání návrhů cen a cenových nabídek, práce s cenovým modelem
vytvoření platných ceníků pro výrobky, služby, projekty atd.
zpracování individuální cenové nabídky pro konečné zákazníky
vedení jednání o cenách včetně cenových změn
poskytování informací o cenách a cenících obchodním partnerům
navrhování opatření k zajištění vyšší rentability výroby a služeb
pořizování ceny dané komodity, popř. daných komodit do zákaznického informačního systému
sledování a vyhodnocování cen na trhu
vedení příslušné dokumentace

Požadavky na vzdělání a praxi
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, nejlépe ekonomického směru
může být vyžadována praxe na obdobné pozici

Dovednosti
tvorba kalkulací
kontrola dodržování cenových limitů a pravidel pro stanovování cen
zjišťování nákladovosti jednotlivých technologií, výrobních postupů, činností apod.
dojednávání cen, ceníků a cenových podmínek s obchodními partnery
analyzování vývoje nákladů a jeho vlivu na všechny části obchodních a finančních plánů
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příprava podkladů pro výpočet cen včetně vedení evidencí s touto tvorbou cen souvisejících
(normativy pro kalkulace, kalkulační vzorce apod.)

Odborné znalosti
ekonomika podnikatelského subjektu obecně
základní ekonomické ukazatele
principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek
znalost daného oboru
tvorba kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace,
odpisování

Osobní předpoklady
analytické myšlení
systematičnost
vytrvalost
chápání a usuzování - schopnost chápat složité situace a vztahy mezi jevy a objevovat nová řešení
schopnost přijmout zodpovědnost
vyjednávací schopnosti
orientace na výsledky
obchodní orientace
samostatné myšlení a uvažování
stresuodolnost, odolnost při pracovní zátěži
přesnost a preciznost - schopnost trvale detailně zpracovávat úkoly, dodržovat postupy
důslednost a zodpovědnost
pečlivost, orientace na detail
důvěryhodnost
schopnost pracovat s informace důvěrného charakteru

Obecné způsobilosti
organizování a plánování práce - stanovení činností potřebných k dosažení cíle, důslednost při
dodržování plánu a dosahování cílů
jednání s lidmi - pochopení podstaty sdělení, aktivní naslouchání, pochopení potřeb zákazníka
dobré komunikační schopnosti - používání účinné argumentace
schopnost týmové spolupráce
práce s informacemi - vyhledávání relevantních informačních zdrojů, hodnocení vhodnosti
informačních zdrojů, rychlé zorientování se ve větším množství sdělení
analyzování a řešení problémů - logické myšlení - rozpoznávání souvislosti mezi problémy
rozhodování - určování priorit
pružnost v myšlení a jednání (adaptabilita, flexibilita, přizpůsobivost, improvizační způsobilosti) adaptabilita na změny v pracovních metodách a na změny v legislativě
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jazykové způsobilosti - komunikativní úroveň anglického jazyka, případně jiného pro firmu
relevantního světového jazyka
prezentační dovednosti
kvalitní písemný projev
kvalitní ústní projev
ekonomická způsobilost - provádění kalkulací a rozpočtů pro komplexy provázaných činností
počítačové způsobilosti - znalost práce na PC (MS Office)
právní způsobilost - orientace v běžné pracovně právní problematice
osobní rozvoj - ochota vzdělávat se a pracovat na sobě
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