
 

! 💻🚗 Obchodník pro TLAPNET 🤝 💰 
 
 
Zdravíme z TLAPNETU &  

Už více než 18 let jsme lokálním poskytovatelem na poli internetu. Svým zákazníkům zajišťujeme 
spolehlivé připojení a TV do bezmála 80.000 domácností v České republice a 5.000 na Slovensku. 
Komplexní služby zákazníkům na míru  💻 📺 📞 
 

)  Koho hledáme: 

Hledáme obchodníka. Někoho, kdo má obchodního ducha 👻 Je to osobností sympaťák a orientace 
na výsledek je jeho hlavním motorem. Zároveň hledáme někoho, kdo rychle zapadne do kolektivu  
a rovnou se pustí do práce. S ostatním už ti pomůžeme.  
 

👀 Co na tebe u nás čeká?  

• Prezentace společnosti a našeho portfolia služeb (internet, TV, mobilní služby aj.) 
• Aktivní vyhledávání nových zákazníků (domácností i firem) 
• Práce se stávajícími zákazníky (doprodej a navyšování služeb) 
• Zodpovědnost za plnění cílů v dané lokalitě 
• Atraktivní práce v terénu 🚗 

🤗 Co od tebe očekáváme: 

• Nebát se vyrazit do terénu a oslovit zákazníka je základ - s tím ti na začátku pomůžeme. 
• Pohodové a profesionální vystupování - jednou je na druhé straně babička a podruhé 

starosta obce nebo majitel firmy.  
• Umíš si najít informace o potenciálním zákazníkovi a zadat je do CRM.  
• Zodpovědnost za předání informací.  
• A hlavně jasnou a přímou komunikaci ke kolegům i zákazníkům. 
• Řidičský průkaz skupiny B a čistý trestní rejstřík. 

- Co ti za to nabídneme?  

• Máme mladý a neformální kolektiv. Všichni táhneme za jeden provaz ./ 
• Možnost nadprůměrných výdělků podle výsledků Tvojí práce💰  
• Flexibilní pracovní dobu 🗓 - nemáme píchačky a záleží na tobě, jak si práci zorganizuješ.  
• Velký pracovní rozptyl - nebudeš běhat sem a tam, lokality kde budeš obchodovat si z velké 

části můžeš vybírat sám 🧐23 
• To, co byste mohli mít rádi navíc - vybavení k práci (mobilní telefon + tablet), pracovní auto 

(po zaškolení i k soukromému užívání), školení, společné akce a hlavně zájem kolegů.  

 

Pokud tě nabídka zaujala, pošli životopis 💻  prace@tlapnet.cz nebo zavolej_☎  773 745 894 
	

 



 

Místo 

Moravskoslezský kraj – Frýdek Místek, Ostrava, Beskydy 

Úvazek 

Full-time, part-time 

Forma spolupráce 

Práce na živnost 

Požadované jazyky 

Čeština 

Benefity 

Služební auto, Čas na inovace, Finanční bonusy, Homeoffice, Kariérní růst, Notebook, Parkoviště,  
Pet-friendly office, Pružná pracovní doba, Přátelské prostředí, Relaxační zóna, Sick days, Skvělý tým 
profesionálů, Stabilní firma, Teambuilding, Telefon, Výhodný mobilní tarif, Slevy a výhodné nabídky  
na internet a TV  
 
 


