
Obchodník - poradce (ekologické čištění domácnosti) 

 

 

 

ZAREN již více jak dvě desetiletí přináší v České republice a v zahraničí formou osobního prodeje 

jedinečné produkty zaměřené na ekologické čistící produkty, čistou přírodní kosmetiku, produkty 

zaměřené na zdravý spánek a relaxaci. 

ZAREN má v ČR více než 200 000 spokojených zákazníků. 

V průměru každá druhá navštívená domácnost si pořídí produkty značky ZAREN. 

Spokojenost zákazníků je pro nás klíčová, proto nám primárně záleží na kvalitě, nikoli na kvantitě 

obchodních zástupců.ZAREN se stal 1.4.2017 teprve 13. členem Asociace osobního prodeje (AOP) v 

ČR, která existuje už od roku 1993. AOP je členem Evropské federace přímého prodeje v Bruselu a 

světové federace ve Washingtonu v USA. Hlavním posláním AOP ve vztahu ke spotřebiteli je 

dodržování etického kodexu a ochrany spotřebitele, boj proti nekalým praktikám pochybných firem a 

deklarace vysoké kvality produktů a adekvátních prodejních cen. 

V oblasti divize ekologického čištění domácnosti (www.zarenecoclean.cz) 

aktuálně rozšiřujeme náš obchodní tým v těchto regionech:  

 Hradec Králové, Královéhradecký kraj 

 Pardubice, Pardubický kraj 

Nabízíme: 

 nadprůměrné finanční ohodnocení ø 50 000 Kč + výkonnostní  bonusy 

 startovací podpora ve formě pomoci manažera obchodního týmu 

 zázemí úspěšné mezinárodní společnosti s dlouholetými zkušenostmi na trhu 

 obchodní činnost s produkty, které ve své kategorii nemají konkurenci 

 práci ve vlastním regionu 

 kvalitní systém bezplatných školení 

 kariérní postup 

Popis pozice: 

 osobní prodej založený na důvěře 

 představení a názorná prezentace produktů u zákazníka 

 vytvoření a předložení nabídky zákazníkovi 

 zpracování objednávky produktů poptávaných zákazníkem 

 účast na pravidelných školeních 



 společnost obchodnímu zástupci zajišťuje veškerou podporu (pomoc manažera při domluvení 

prezentace u zákazníka, vyřízení objednávky, dodání zboží zákazníkovi, individuální přístup 

manažera pobočky apod.) 

Požadujeme: 

 ŘP sk. B, osobní automobil 

 výborné vyjadřovací schopnosti  

 přístup k internetu, uživatelskou znalost PC a MS Office 

 živnostenský list (možné vyřídit po zaškolení) 

Více naleznete na www.zarenecoclean.cz 

 

Informace o pozici: 

 Typ pracovního poměru:  práce na plný úvazek 

 Typ smluvního vztahu:  práce na živnostenský list/IČO 

 Pozice je vhodná i pro absolventy 

Kontaktní osoba:  Lucie Říhová, tel.: 724 243 029 


