PAMCO INT. a.s.
Na Strži 28 / 241
140 00 Praha CZ
Web: www.pamco.cz

Společnost PAMCO INT. a.s.
zabývající se zahraničním obchodem s vojenskou leteckou a pozemní technikou
hledá kandidáta/tku na pozici:

Samostatn/ý/á referent/ka zahraničního obchodu
Náplň práce a odpovědnost:
• zpracování obchodních nabídek pro účast v zahraničních tendrech
• příprava a uzavírání obchodních smluv
• realizace obchodních případů
• zajišťování a kontrola finančních operací spojených s obchodním případem
• komunikace s obchodními partnery
Požadujeme:
• vzdělání minimálně SŠ s maturitou
• práce je vhodná i pro absolventy VŠ a SŠ
• český jazyk (rodilý mluvčí slovem i písmem)
• ruský jazyk pokročilý a francouzský jazyk mírně pokročilý
• aktivní znalost práce s PC
• ochota k občasným služebním cestám v tuzemsku i zahraničí
• výhodou (není podmínkou): anglický jazyk, praxe v zahraničním obchodě, praxe v administrativě,
řidičský průkaz sk. B aktivní řidič, zkušenost s některým účetním systémem.
Nástup možný: květen 2019 (po dohodě možno i později)
Typ smluvního vztahu: pracovní poměr
Nabízíme:
• pro kandidáty s praxí možnost využití předchozích zkušeností v zajímavém oboru zahraničního
obchodu s vojenskou technikou
• pro čerstvé absolventy získání neocenitelné praxe při komplexním zpracování obchodního případu
• práce v příjemném prostředí a kolektivu
• možnost kariérního růstu

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis na e-mailovou adresu:
marketa.sedlakova@pamco.cz
Zasláním svého životopisu uděluji informovaný souhlas společnosti PAMCO INT. a.s., se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha
4 IČ: 26179385 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka, aby ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovávala mnou uvedené osobní údaje. Tyto údaje
budou zpracovávány po dobu výběrového řízení. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný informovaný souhlas. Jsem si
vědom, že souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti.

