Flügel & Klaviere

Nabídková paleta nástrojů firmy C.Bechstein zahrnuje kvalitní nástroje pro téměř každé přání zákazníka: od
výhodných pianin pro začátečníky až po nejvyšší třídu koncerních klavírů pro profesionály. K této nabídce se
přidává i oblast digitální techniky.
Dále rosteme a pro posílení našich aktivit v Praze hledáme

Prodejce pianin a klavírů
Jste nadšený prodejce s velkou vášní pro hudbu a milujete kontakt se zákazníky. Jste empatický a umíte zákazníka s
jistotou dovést k pro něj vhodnému nástroji, ať již k exlusivnímu klavíru nebo k pianinu k pronájmu. Umíte
nadchnout zákazníka tím, jak nástroj předvedete a demonstrujete jeho zvukové kvality. Vytváříte svoji síť
multiplikátorů, víte, jak vytvářet a udržovat kontakty s učiteli hudby nebo hudebními školami. Organizujete akce v
centru a fungujete jako moderátor a kontaktní osoba pro hosty a regionální tisk.
Na co klademe důraz:
Máte obchodní vzdělání, zároveň jste absolvoval ekonomické studium nebo jinou porovnatelnou kvalifikaci. V
dosavadním povolání jste získal víceletou odbornou zkušenost v prodeji hudebních nástrojů, resp. luxusního
konzumního zboží. Znalost moderních administrativních komunikačních médií jsou pro Vás samozřejmostí. Pracujete
rádi v týmu a Váš způsob práce se vyznačuje odpovědností, organizovaností a spolehlivostí.
Nabízíme:
Očekává Vás velmi zajímavá a mnohostranná úloha v příjemné atmosféře. Vaše úkoly se soustředí na práci s místním
trhem. Budete zasvěcen do tajemství konstrukce, techniky a zvuku produktiové palety
C.Bechstein, přičemž Vám po boku budou stát kvalifikovaní odborníci a klavírníci.
• PP na dobu neurčitou, zkušení lhůta, nástup možný ihned
• Požadujeme: základní znalost hry na klavír, znalost AJ nebo NJ, osobní nadšení a všeobecný přehled v
kulturně-hudebních a koncertních akcích, kreativitu, ŘP sk. B
• Náplň práce: zajištění provozu klavírního centra Praha, aktivní prodej nástrojů, obchodní dovednosti,
reprezentativní vystupování, organizace doprovodných, hudebních a propagačních akcí, spolupráce s
vedením výrobních závodů
• Nabízíme: zaučení a zaškolení v Hradci Králové, zázemí stabilní společnosti, firemní benefity, provize z
prodeje

Velice se těšíme na Vaši přihlášku, ve které bude uvedena Vaše platová představa, na kontaktu uvedeném
v inzerátu.
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C. Bechstein Europe s.r.o. je dceřinnou společností C. Bechstein Pianofortefabrik AG – nejdůležitějšího výrobce
akustických klavírů a pianin v Evropě. Naše produktové portfolie sahá od špičkových klavíru po pianina pro
začátečníky. S celkem 360 zaměstnanci koncernu (z toho 197 v provozu v Hradci Králové) a za pomoci odborné
techniky stavíme nástroje s vysokým podílem ruční práce, které jsou distribuovány naší specializovanou sítí prodejců
po celém světě.

