
 

 
SIDAT, spol. s r.o., Zbrojnická 4/220, 162 Praha 6 adresy pro návštěvy a korespondenci: Jinonická 80, 158 00 Praha 5 
info@sidat.cz / www.sidat.cz Staré náměstí 9/8, 619 00 Brno 

SIDAT, spol. s r.o. (www.sidat.cz) jsme českou společností, která na trhu působí od roku 1990. Od té doby se neustále 
rozvíjíme, rosteme a významně se podílíme na automatizačních a informatických projektech v různých průmyslových 
odvětvích nejen v České republice, ale po celém světě. 

Do našeho týmu hledáme kolegu nebo kolegyni, který/á se bude podílet na činnosti naší firmy na pozici:  

Obchodní referent divize prodeje a dodávek 

 se zaměřením na příjem a expedici zboží 

Popis činnosti: 

• Příjem a expedice zboží ze/do skladu  

• Vyřizování záručních a pozáručních oprav komponent automatizační techniky 

• Nákup, prodej a dodávky automatizační techniky 

• Administrativní práce v obchodním oddělení (vyřizování poptávek, tvorba nabídek) 

• Práce s elektronickou čtečkou čárových kódů v obchodně – v ekonomickém systému (ESO9) 

• Komunikace se zákazníky 

Požadavky: 

• Ukončené středoškolské vzdělání, obchodní či ekonomický směr výhodou 

• Interpersonální komunikační předpoklady a schopnost týmové práce 

• Zodpovědnost se smyslem pro precizní práci 

• Schopnost efektivně pracovat v prostředí MS Office (především MS Outlook a MS Excel) 

• Angličtina na komunikativní úrovni výhodou 

• Řidičský průkaz skupiny B výhodou 

Zaujali jsme Vás? 

Pak u nás můžete najít: 

• práci na plný úvazek 

• samostatnou práci i práci v týmu 

• možnost získání zkušeností z dalších oblastí  

• možnost dalšího kariérního rozvoje 

A co Vám ještě nabízíme: 

• sídlo na Praze 5 

• mobil, stravenky 

• 5 týdnů dovolené + sickdays 

• práci v dobře zavedené české firmě s příjemnou firemní kulturou  

• a možnost nastoupit ihned! 

V případě vašeho zájmu prosím posílejte životopisy na: Lucie Žižková, zizkova@sidat.cz, tel: +420 257 187 918 

Další informace o firmě a volných pozicích naleznete zde: http://www.sidat.cz/kariera/ 
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