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PRODEJCE JAGUAR & LAND ROVER 
 

Hledáme nového kolegu do nově vznikajícího týmu Jaguar & Land Rover, který bude 
v rámci prodejního oddělení pečovat o zákazníky, o nabídky a o prodej vozů. Hledáme 
kolegu, který bude vnímat prémiovou značku Jaguar & Land Rover jako své poslání a bude 
mít chuť pracovat systematickou a mimořádně pečlivou činností s cílovou skupinou 
zákazníků tohoto segmentu. Zaškolení bude probíhat na úrovni dealerské – firemní . 
Náplní práce bude péče o část showroomu Jaguar & Land Rover, o předváděcí, o vystavené 
a o skladové vozy. Nedílnou činností prodejce bude i samotný akt prodeje vozů včetně 
prodeje dalších finančních a jiných produktů (leasing, úvěr, operativní leasing, finanční 
leasing, pojistky, prodloužené záruky, doplňky a náhradní díly k prodávanému vozu, atd…). 
Hledáme zkušeného kolegu s min. 1-2 roční praxí na obchodní pozici nebo i méně zkušeného 
kolegu s obrovským zájmem „o auta jako takové“. Součástí nabídky zaměstnání jsou firemní 
benefity odpovídající této pozici (stravenky, oblečení, školení, kurzy, firemní akce, atd). Mzda 
je složená ze základní mzdy, z prémiové složky a z odměn, prémie a odměny jsou závislé na 
výkonu zaměstnance. V rámci min. 3 měsíčního zaškolení (systém, produkt, obchodní 
dovednosti, péče o klienta) je mzda garantována v domluvené výši. Náplní práce je i velmi 
aktivní komunikace se zákazníky, jejich vyhledávání, odborné poradenství při prodeji vozů, 
provádění zkušebních jízd, příprava nabídek dle požadavků zákazníka, inzerce  vozů, 
zajišťování nabídek financování, udržování obchodních vztahů a reprezentace společnosti. 
 
Požadujeme: 
 
Trestní bezúhonnost, smysl a cit pro kolektiv  
Spolehlivost, preciznost, důkladnost, loajalitu a ŘP 
Středoškolské vzdělání s maturitou nebo praxi v oboru 
Komunikativní a velmi pozitivní osobnost 
Perfektní a aktivní mluvený a písemný projev 
 
Nabízíme: 
 
Plný pracovní úvazek na HPP a perspektivní zaměstnání v novém oddělení 
Mzdové ohodnocení základní a prémiové v závislosti na výkonech a kvalitě odvedené práce 
Zvyšování kvalifikace a odborný růst, nepřímé vzdělání u výrobce a importéra vozů 
 
 
K profesnímu životopisu v el. podobě prosím vždy přikládejte aktuální fotografii a zasílejte 
výhradně emailem na adresu: recepce@machmotors.cz. Nástup možný ihned nebo dle 
dohody. 
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