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BREMA, spol. s r.o. 
hledá nové kolegy na místo  

Referent zahraničního 
obchodu 

Respektovaná, dobře etablovaná a finančně silná 
rodinná firma s dobrou pověstí, řadou unikátních 
referencí a kvalitním technickým a technologickým 
zázemím s obratem 600 mil. korun a více než 150 
zaměstnanci hledá zapálené kolegy, odborníky i 
absolventy pro posílení svého obchodního týmu. 

Náplň práce 

 Operativní ústní a písemná komunikace a 
podpora řízení projektů se zahraničními 
zákazníky působícími v ČR; 

 Příprava nabídek a podpora jednání o 
obchodních a dodacích podmínkách; 

 Kalkulace rozpočtů, podpora řízení ekonomiky 
projektů; 

 Operativní organizace a aktivní koordinace mezi 
zákazníky a vnitřními útvary zajišťujícími 
dodávky výrobků a služeb, montáží a pronájmů.  

 Příprava harmonogramů, smluvní dokumentace, technických podkladů a prezentací. 

 Evidence a práce se zakázkami v informačním systému. 

Zájemcům se nabízí zcela unikátní možnost účastnit se rozvojových a obchodních aktivit 

v zahraničí a přípravy a realizace projektů se zahraničními společnostmi v České republice, 

spolupracovat s odborníky v oboru a podílet se na jednání s dodavateli a partnerskými 

organizacemi.  

Kontakt 

Simona Bažantová  

Vedoucí personálního oddělení 

Tel. +420 283 111 915. Email bazantova@brema.cz 

BREMA působí na trhu úspěšně už více 
než 25 let. Vybudovala si postavení 
respektovaného a spolehlivého 
dodavatele a také jednoho z největších 
výrobců rozváděčů v ČR. BREMA: 

 Vyrábí nízkonapěťové rozvaděče a 
disponuje vlastním inženýrským, 
technickým a výrobním zázemím; 

 Zajišťuje inženýring a 
elektromontážní práce pro 
významné infrastrukturní stavby; 

 Dodává a instaluje elektrickou a 
technologickou infrastrukturu 
budov a staveb, včetně stabilních 
hasících zařízení (SHZ), technické 
zařízení budov (TZB), výtahů a 
eskalátorů;  

 Poskytuje revizní, servisní a 
havarijní služby v režimu 24/7 a 
speciální facility management. 

BREMA dodává technologické celky a 
elektrotechnická řešení pro dopravu, 
industriální a energetický sektor, 
obchodní a administrativní komplexy, 
zdravotnictví, kulturu, školství a datová 
centra. 

Mezi významné úspěchy řadí například 
vývoj a dodávku trafostanic pro Škodu 
Auto nebo řídících rozvaděčů 
eskalátorů pro moskevské metro. 
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Veškeré písemné materiály poskytnuté uchazeči o zaměstnání společnosti BREMA budou považovány za přísně 
důvěrné. Zasláním či předáním svých životopisných údajů a dalších informací uchazeč výslovně souhlasí s tím, aby 
poskytnuté osobní údaje byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro 
účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na volné pracovní místo oznámené tímto inzerátem, 
popřípadě uchovány za účelem možné budoucí nabídky zaměstnání. 

Požadavky na uchazeče 

 Obchodní dovednosti, schopnost vyjednávat, naslouchat, navazovat a rozvíjet vztahy; 

 Analytické schopnosti, smysl pro detail, zkušenost s cost-benefit analýzou a výpočtem 
ekonomiky projektů (NPV), pokročilá znalost MS Excel; 

 Vynikající ústní i písemný projev v češtině, plynná angličtina, komunikativní úroveň 
ruštiny; 

 Prezentační dovednosti (ústní a písemné), strukturovaný písemný projev, pokročilá 
znalost MS PowerPoint; 

 Samostatnost, vlastní iniciativa, rozhodnost, schopnost přijímat odpovědnost a riziko; 

 Řidičský průkaz skupiny B. 

 


