
Rozšiřující informace k pozici obchodního dispečera

• BUDEXPORT PRAHA a.s. se sídlem v Jeseníku je dovozce a distributor stavebních materiálů,
management firmy tvoří její většinoví akcionáři. Distribuci zboží na Slovensku provádí dceřinná
společnost BUDEXPORT BRATISLAVA s.r.o.

• firma byla založena v roce 1996, řoční obrat činí cca 60 až 100mil. Kč/rok, což činí přes 2500
obchodních případů (kamionů) za rok

• zabýváme  se  pouze  velkoobchodní  činností  cestou  přímé  distribuce  od  výrobců  do  prodejen
stavebnin

• v sortimentu převažují na trhu běžně dostupné cementy, pórobeton, keramika a tepelné izolace

• prodejní tým tvoří 5+1 obchodní reprezentanti, 2 prodejní dispečeři (dále OD), účetní a obchodní
ředitel

• s novými zaměstnanci uzavíráme pracovní smlouvu na dobu určitou do listopadu 2017, při jejich
osvědčení se, ji měníme na dobu neurčitou

• OD přijímá objednávky od klientů,  eviduje je ve firemním systému. K tomu slouží jak účetní
software, tak i excelové tabulky.

• získáváním  nových  klientů  a  udržováním  stávajících  klientů  se  naopak  zabývají  obchodní
reprezentanti.

• OD objednává zboží u našich stávajících dodavatelů a k tomuto zboží zajišťuje i dopravu pomocí
databáze našich dopravců

• udržuje dobré vztahy se stávajícími dopravci a oslovuje nové dopravce, které hledá přes portál
dopravců.

• OD denně realizuje 40-60 telefonních hovorů a vyřídí kolem 50ti mailů.

• hlavním výsledkem práce OD je dodávka zboží ke klientovi v co nejkratším čase

• OD jse nezabývá výběrem pohledávek, tím se zabývá jiné oddělení.

• OD kontroluje  dodání  zboží  na základě  přijatých  faktur  od  dodavatelů.  Vystavuje  faktury pro
zákazníky. Tyto vydané faktury prochází následně kontrolou na účtárně.

• OD pracuje  s  firemním intranetem,  ve kterém pracuje  s  ceníky.  Zajišťuje  evidenci  dodávek k
jednotlivým zákazníkům.

• jedenkrát do měsíce se koná pravidelný týmový brífink v Jeseníku na 1-2 dny. Součástí brífinku je
i opakované doškolování OD

• úvodní zaškolení do firemních procesů, informačního systému a sortimentu probíhá v sídle firmy

• obvyklá pracovní  doba OD je  od 7 -  15:30 hod. V případě nedořešených obchodních případů
zůstává OD déle.

• OD má k dispozici firemní telefon, který má u sebe 24 hod denně. 

• mzda OD je z části fixní a z části tvořena pohyblivými složkami (asi v poměru 50/50), pohyblivá
složka je především podíl z dosažené marže a osobní ohodnocení

• běžná mzda OD v sezóně bývá cca 24 až 30 tis. Kč, nejvyšší mzda OD v historii byla 39 tis Kč
(2016)

• OD zaručujeme mzdu 21 tis. po celou dobu pracovního poměru

• OD s dobrými pracovními výsledky odměňujeme 13. platem, dodatkovou placenou dovolenou a
dalšími benefity


