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Odborný predajca v kúpeľňovom štúdiu   
 

Miesto práce: Brezno 
Druh prac. pomeru: plný úväzok 
Termín nástupu: ASAP, prípadne dohodou 
Mzdové podmienky (brutto) : 1000 – 1300 EUR / mesiac  
Ponúkame mzdu vo výške 1 000 EUR FIX + 80 EUR za 2 plánované soboty + variabilnú 
zložku mzdy bez obmedzení! Počas skúšobnej doby je mzda vo výške 80%. 

 
 

Informácie o pracovnom mieste 
 
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 
Na uzatvorení obchodu je niečo magické. Je to práca v prvej línii. Má v sebe energiu, ako 
žiadna iná. Možno poznáš ten dobrý pocit, keď sa Ti podarí z náhodného návštevníka urobiť 
zákazníka, ktorý bude o svojej návšteve predajne hovoriť rodine a známym ako o zážitkoch z 
dovolenky. Chce to špeciálny druh ľudí, ktorí sa dokážu postaviť tvárou v tvár k neznámym 
prichádzajúcim a urobiť to, na čom je celá firma postavená: obchod. 
Ak Ti to, o čom píšeme, nie je cudzie, chceme o Tebe počuť. Si totiž rodený predajca. Vieme, 
že dobrá práca sa nehľadá ľahko, ale ani nám sa nehľadá ľahko človek, ktorý by bol v predaji 
tak nadšený, ako my vo všetkom, čo sa spája s peknými kúpeľňami. 
Nenechaj sa odradiť slovom „odborný“. Na to, aby si sa stal odborníkom, tu v KRT máme 
skvelo prepracovaný systém zaškolenia. Stačí nám zdravá zvedavosť o novinky, trendy a 
vzťah k dizajnu. Ak máš skúsenosti s tvorbou 3D interiérových dizajnov, máš veľké plus. Ale 
ak nemáš, nie je to mínusom. 
Ako odborný predajca kúpeľňového štúdia budeš našou tvárou. Empatia je základ, lebo ak sa 
dokážeš vcítiť do predstáv našich zákazníkov, máš to pre seba – a pre celú firmu – vyhraté. 
Dáme Ti školenia, priestor na samostatnosť pri práci a skvelý tím ľudí, u ktorých vždy nájdeš 
podporu. 
Poďme sa pozrieť, ako bude vyzerať Tvoj bežný deň v práci v KRT: 
Svoje obchodné zručnosti budeš môcť prejaviť pri oslovovaní a komunikácii so zákazníkmi. 
Vypočuješ a získaš si nových a udržíš si kontakt s tými, ktorí už prejavili záujem. Dohliadneš 
na to, aby si prvotné nadšenie pretavil do cenovej ponuky, sprostredkuješ vizualizáciu, 
vystavíš objednávku, postrážiš si zálohové platby. Uistíš sa, že zákazník dostane to, čo si 
objednal načas, vystavíš dodací list. 
Dostaneš pod svoju kompetenciu vzorkovňu v kúpeľňovom štúdiu a ako produktový manažér 
budeš sledovať a navrhovať opatrenia pri predaji zvereného sortimentu. Budeš rozhodovať o 
sortimente vystavenom v kúpeľňovom štúdiu, o poskytnutých zľavách i výpredajoch, 
navrhovať provízie, riešiť reklamácie. 
A na záver trochu práce, pri ktorej si od ľudí oddýchneš a spracuješ dojmy z celého dňa: 
Denné uzávierky, registračná pokladňa, doklady a starostlivosť o hotovosť. Čoskoro sa to pre 
Teba stane rutinou, ktorú zvládneš ľavou zadnou. 
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Zamestnanecké výhody, benefity 
Po príchode Ťa v skúšobnej dobe čaká zaškolenie priamo od Tvojich skvelých kolegov. Budeš 
ich mať nápomocných po ruke kedykoľvek, keď sa na nich budeš potrebovať obrátiť. Obľúbiš 
si náš mladý, dynamický a priateľský tím v práci. A pod slovom tím naozaj myslíme tím - 
neustále si totiž navzájom pomáhame. 
Nájdeš u nás stabilnú prácu a celý zoznam finančných aj nefinančných benefitov, ako je 
poukaz na narodeniny alebo poukaz na firemné narodeniny, darčekové vianočné poukážky, 
či školenia počas roku. Pravidelne tiež utužujeme dobré vzťahy v práci na spoločných akciách 
a podujatiach a už teraz sa na nich na Teba tešíme! 
 
Informácie o výberovom konaní 
Ak si z okolia  Brezna a máš tie jedinečné motýle v bruchu keď sa Ti podarí uzavrieť obchod, 
hľadáš prácu v riadiacej pozícii a dokážeš riešiť vždy niekoľko vecí zároveň, chceme o Tebe 
počuť. 
S každým záujemcom sa porozprávame osobne. Pošli nám svoj životopis a my Ťa pozveme 
sadnúť si k nám na malú návštevu a už možno na ďalší deň ráno si zakývame v práci ako 
kolegovia. 
 
Požiadavky na zamestnanca 
 
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 
stredoškolské s maturitou 
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie 
vysokoškolské I. stupňa 
vysokoškolské II. Stupňa 
 
Vzdelanie v odbore 
obchod, dizajn, umenie, architektúra, stavebníctvo 
 
Jazykové znalosti 
Slovenský jazyk – Expert (C2) 
 
Ostatné znalosti 
Microsoft Excel - Pokročilý 
Microsoft Word - Pokročilý 
Microsoft Outlook - Pokročilý 
Hospodárska korešpondencia - Základy 
Fakturácia - Základy 
znalosť akéhokoľvek 3D programu je výhovou – Základy 
 
Vodičský preukaz 
B 
 
Počet rokov praxe  
2 
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Osobnostné predpoklady a zručnosti 
Pokiaľ dokážeš s úsmevom na tvári a pozitívnou energiou nadviazať komunikáciu s 
prirodzeným dôvtipom a citom pre obchod, už ťa netrpezlivo vyčkávame pri našich dverách. 
Ak si ľahko získavaš ľudí na svoju stranu a nerobí Ti problém komunikovať s neznámymi 
zákazníkmi, stojíme už na kraji ulice s otázkou: Kde si tak dlho? 
Ak máš k tomu všetkému cit pre dizajn, rád sa učíš o nových veciach, máš prehľad a dokážeš 
si udržať poriadok na oddelení, v papieroch, aj v súbežne prebiehajúcich zákazkách, máme 
chuť sadnúť do auta a priviezť Ťa k nám. 
Pretože celý náš tím takéhoto človeka potrebuje. Niekoho, kto novým návštevníkom ukáže 
svet pekných kúpeľní a nadchne ich tak, že sa z neznámych stanú verní a vracajúci sa 
zákazníci. 
Možno sa pri čítaní tohto inzerátu pousmeješ tak, ako my pri jeho písaní. Ak áno, už teraz 
máme veľa spoločného. Príď zistiť viac na nezáväzný pohovor k nám do KRT. Kávu máme 
skutočne dobrú. 
 
Stručná charakteristika našej firmy  
V K.R.T. tvoríme pekné kúpeľne už viac ako 28 rokov. S nami budete súčasťou tímu 
profesionálov, ktorí sledujú najnovšie trendy v oblasti obkladov, dlažieb, sanity a kúpeľní. Tiež 
budete pomáhať ľuďom s výberom toho najlepšieho pre ich krajšie bývanie. 
Okrem troch vlastných kúpeľňových štúdií v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici a Brezne 
ponúkame tovar kúpeľňovým štúdiám po celom Slovensku s rýchlym a spoľahlivým dodaním. 
Sme hrdí na našu silnú prozákaznícku orientáciu pre všetkých, ktorí u nás hľadajú riešenia v 
oblasti interiéru, exteriéru, prípadne vodoinštalačných materiálov a kúrenia. Našim cieľom je 
prinášať kreatívne riešenia, ktoré prekonajú očakávania našich klientov. 
Vďaka mnohým realizovaným projektom pre developerov rezidenčných a rekreačných 
nehnuteľností dokážeme vyriešiť tie najväčšie výzvy. A dokonalým poznaním tých najnovších 
trendov zas vieme vyhovieť aj najnáročnejším klientom v prémiovom kvalitatívnom 
segmente. 
V našom tíme vždy uvítame inovatívnych komunikatívnych kolegov, s ktorými budeme tvoriť 
tie najkrajšie kúpeľne na Slovensku. 
 
Kontakt 
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Hrdková 
Tel.: +421918853215 
E-mail: personalista@krt.sk 


