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Rozpočtář regálových systémů 
 
Do našeho obchodního týmu hledáme šikovného člověka na pozici Rozpočtář 
regálových systémů. Je to ideální příležitost pro středoškoláka či vysokoškoláka se 
stavebním nebo strojním zkrátka technickým zaměřením. Je pro nás důležité, abyste 
zvládali systematicky pracovat, ovládali angličtinu a nebáli se komunikovat. Všechno 
ostatní už se u nás naučíte. Jakmile se osvědčíte, tak můžete očekávat kariérní postup 
z Rozpočtáře regálových systému na Project Sales Engineer.  
 
Jak bude vypadat váš pracovní den?  
 
Zapojíte se do našeho obchodního týmu, naši kolegové si Vás rádi vezmou pod křídla. Jako 
junior budete zpočátku většinu svého pracovního dne spravovat stávající nabídky, přijímat 
nové poptávky, evidovat je v systému a tvořit nabídky v angličtině. Zároveň budete 
spolehlivou oporou pro své kolegy v týmu a pomůžete jim na probíhajících projektech i při 
vytváření kalkulací a rekalkulací.  
 
Co Vás tu všechno čeká:  
Vytváření kalkulací a rekalkulací našich projektů.  
Správa klientské databáze.  
Kompletace podkladů od našich zákazníků do interního systému.  
Komunikace s externími zákazníky i interními partnery o stávajících projektech.  
Podpora a spolupráce s kolegy obchodního teamu.  
 
Co čekáme od Vás: 
Ukončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání se stavebním/ strojním technickým 
zaměřením.  
Znalost práce s programem AutoCad; znalost práce s MS Office.  
Aktivní komunikaci v AJ.  
Proaktivní přístup, samostatnost, zodpovědný přístup za svěřenou oblast.  
Pečlivost, důslednost, organizační schopnosti, komunikační dovednosti.  
 
Co Vám můžeme nabídnout:  
Rozmanitou, pestrou a zajímavou práci. 
Karierní růst, osobní i profesní rozvoj, nové zkušenosti.  
Firemní benefity 
Teambuildingové aktivity  
Příjemné pracovní prostředí i atmosféru 
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Kdo jsme, jak to u nás vypadá můžete zjistit na našich webovkách: 
www.montazebroz.com nebo na Facebooku  
 
Zasíláním životopisu do společnosti Montáže Brož s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování 
osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti, a to výhradně za účelem 
zprostředkování zaměstnání. 
  

Montáže Brož s.r.o., Lenka Plojharová Chuchlíková, +420 771 229 775 

lenka.plojharova@montazebroz.com 
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