
Vedúci/vedúca športového obchodu 
 

Miesto práce 

Chopok Juh, Brezno 

Druh pracovného pomeru 

hlavný pracovný pomer 

Termín nástupu 

november 2016 

Ponúkaný plat (brutto) 

dohodou 

 

Náplň práce 

• Viesť predajňu športových potrieb/požičovne/servisu športových potrieb a predávať s cieľom poskytovania 

komfortu klientom a vytvárania výnosov pre spoločnosť 

• Podávať podklady a návrhy na pred objednávky tovarov na schválenie nadriadenému a pravidelne podávať 

podklady pre doobjednávanie tovarov tovar asistentovi za účelom správnej a úplnej skladby tovaru v predajni 

• Podávať návrhy pre optimalizáciu nákladov predajne a podávať návrhy na prevádzkové investície nevyhnutné 

pre zabezpečenie chodu prevádzok  

• Spracovávať podklady pre spracovanie miezd a odovzdávať ich personálnemu oddeleniu na ďalšie spracovanie 

• Pravidelne si robiť štatistiky predajnosti a dávať podnety na zlepšenie 

• Organizovať poskytovanie služieb s cieľom maximalizovať počet obslúžených klientov  

• Viesť pracovný tím a zodpovedať za organizovanie a riadenie ľudských zdrojov v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 

 

Požadujeme : minimálne stredoškolské s maturitou v odbore obchod/cestovný ruch, znalosť anglického jazyka 

na úrovni mierne pokročilý , poľský, nemecký , ruský - základy, práca na PC/ MS Office, zodpovedný prístup k 

práci, organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu, príjemné vystupovanie, komunikatívnosť, tímová 

spolupráca, časová flexibilita, vodičský preukaz typ "B", proklientske zmýšľanie. 

 

Výhody: práca v atraktívnom prostredí Nízkych Tatier v TOP lyžiarskom stredisku JASNÁ a v stredisku 

Chopok juh Srdiečko v mladom a flexibilnom kolektíve. Poskytujeme možnosť stravovania, lyžovania a 

rozsiahly sociálny program ( skipass, aquapass, množstvo zliav a výhod). 

Výhodou trvalý pobyt v Brezne a v okolí ( neposkytujeme ubytovanie). 

 

V prípade, že Vás naša ponuka oslovila posielajte nám Vaše životopisy na nižšie uvedený mail.  

U všetkých dokumentov zasielaných našej spoločnosti uvádzajte prosím súhlas so spracovaním osobných 

údajov. V prípade veľkého počtu žiadostí nebude možné odpovedať všetkým uchádzačom. Kontaktovať budeme 

iba vybraných uchádzačov za účelom osobného pohovoru. Za pochopenie ďakujeme. 

 

Kontaktná osoba: Barbora Mitašová, mitasova@tmr.sk, +421 904 743 957 

 

mailto:mitasova@tmr.sk

