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Společnost LST, a.s. hledá pro svůj dřevařský provoz v Hostouni
vhodného kandidáta na obsazení pozice: obchodník s lepeným
hranolem
Požadované kvalifikační předpoklady kandidáta:
 Vš, případně Sš vzdělání
 Znalost dřevařského sektoru
 Zkušenosti s obchodem řeziva a lepenými produkty výhodou
 Organizační schopnosti, spolehlivost, loajalita, komunikativnost
 Dobrá znalost NJ, AJ výhodou
 Dobrá uživatelská znalost MS Office
 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 Občanská a morální bezúhonnost
Výkon práce:
 Budování obchodních vztahů
 Permanentní hledání nejlepších obchodních příležitostí
 Péče o zákazníky
 Zastupování firmy a budování jejího dobrého jména při respektování
zásad firemní politiky
Nabízíme:
 Zázemí stabilní společnosti
 Zajímavou pracovní náplň
 Motivační ohodnocení a řadu firemních benefitů
 Služební vozidlo s možností využití k soukromým účelům
 Standardní pracovní pomůcky potřebné pro výkon zaměstnání
(notebook, mobilní telefon apod.)
V případě zájmu, zašlete stručný motivační dopis, životopis a vlastnoručně
podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a souhlas s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (GDPR), elektronicky na info@lst.cz
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LST a.s. hledá THP
Jsme společnost s více než dvacetiletou tradicí na lesnicko-dřevařském trhu
v České republice a hledáme vhodné kolegy pro přípravu rozvojových projektů
a řízení našich lesnických aktivit zejména v oblasti střední Moravy.
Ideálním kandidátem pro nás je samostatný a spolehlivý absolvent lesnického či
dřevařského oboru, kterému nevadí práce v týmu a je schopen zároveň převzít a
nést odpovědnost za výsledky.
Nabízíme zázemí stabilní společnosti, zajímavou pracovní náplň s možností
profesního růstu, motivační ohodnocení a veškeré související benefity pro výkon
daného zaměstnání.
V případě zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat na tel. čísle
724 072 242 nebo e-mailové adrese info@lst.cz.
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