
 

 
 

Hledáme podporu do našeho týmu ve Zdibech u Prahy na pozici: 
 

Produktový specialista  
 

Kdo jsme 

Skupina Hager je předním poskytovatelem řešení a služeb v oblasti elektrotechnických zařízení pro bytové, 

průmyslové a komerční nemovitosti. 11 500 zaměstnanců generuje tržby kolem 2,19 miliard eur. Naše 

produkty a řešení vyrábíme na 24 místech po celém světě a zákazníci se na ně mohou spolehnout ve více 

než 120 zemích po celém světě. 

Naše hlavní činnost sahá od distribuce energie a vedení kabelů po inteligentní řídicí a zabezpečovací 

technologie budov, které se prodávají pod značkou Hager. 

 

Česká pobočka významné mezinárodní společnosti poskytující již více než 25 let komplexní řešení v oblasti 

elektrotechniky hledá spolehlivého člověka na pozici produktový specialista - elektrotechnika. Mezi Vaše úkoly 

bude patřit řízení svěřené produktové skupiny z oblasti distribuce energie, systém pro ukládání vedení nebo 

domovních instalací a dále technická podpora a tvorba nabídek. Nástup možný ihned! 

 

Na čem se budete podílet: 

 
Spoluvytváření strategie svěřené produktové skupiny dle firemní strategie: 

▪ Rozvoj a řízení produktového portfolia dle tržních požadavků 
▪ Technické a tržní cenové analýzy v rámci svěřeného portfolia 
▪ Cenotvorba, produktové plány a strategie 
▪ Monitoring trhu 
▪ Zavádění nových výrobků na český trh  
▪ Komunikace s produkt managery v mateřském výrobním závodě 

 
Komunikace se zákazníky: 

▪ Řízení a realizace obchodních případů  - tvorba technických řešení a cenových nabídek 
▪ Příprava a realizace produktových školení a webinářů 
▪ Technická podpora obchodního týmu a zákazníků 

 
Spolupráce s oddělením Marketingu: 

▪ Spolupráce na tvorbě marketingových materiálů, katalogů a montážních návodů 
▪ Spolupráce na odborné části webových stránek 
▪ Příprava produktových vzorků 
▪ Učast na veletrzích a výstavách 

 

Nabízíme: 

 
▪ Práci v mezinárodní společnosti s rodinou atmosférou  
▪ Práci na plný úvazek 
▪ Osobní rozvoj a kariérní růst, plně hrazené kurzy angličtiny 
▪ Zajímavé platové ohodnocení kombinující fixní a motivační složku 



 

▪ Notebook a mobil 
▪ Firemní benefity (Multisport karta, příspěvek na pojištění, 25 dnů dovolené, 3 sickdays, stravenky 

a další výhody) 
▪ Kanceláře: Zdiby u Prahy 
 

Očekáváme: 

 
▪ SŠ/ VŠ vzdělání (elektrotechnického směru výhodou) 
▪ Zkušenosti na obdobné pozici  
▪ Dobrou znalost práce na PC (MS Office), znalost SAP výhodou, nikoliv podmínkou 
▪ Anglický jazyk na komunikativní úrovni (mezinárodní konference, komunikace s výrobou a kolegy 

mateřské společnosti v Německu, práce s návody, katalogy), německý jazyk výhodou 
▪ Aktivní přístup ke svěřeným úkolům a orientaci na dosažení nastavených cílů 
▪ Schopnost samostatné, ale i týmové práce 

• Příjemné vystupování a schopnost jednat s lidmi 

 

Pracoviště: Hager Electro s.r.o. ve Zdibech u Prahy 

 

V případě zájmu prosím zašlete svůj profesní životopis spolu s motivačním dopisem na adresu: 

lucie.ulicna@hager.cz 


