
 
 
 
Díky každodenní práci každého z našich 180 lidí se naši zákazníci vždy dostanou bezpečně do svého 
cíle. Ať už potřebují odvézt děti, zavézt zboží do obchodu, spěchají v sanitce někomu na pomoc nebo 
se chtějí jen tak projet. Společně jsme tu pro jejich potřeby, podnikání i radost.  
MILAN KRÁL GROUP - autorizovaný dealer BMW, Mercedes-Benz, Ford a Opel v Českých Budějovicích. 

 
ŘEDITEL DEALERSTVÍ PRO FORD A OPEL (M/Ž) 
 
Chcete ukázat, co ve Vás je? 

- Hledáme muže či ženu, rozhodně praktika s prokazatelnými manažerskými zkušenostmi! 
- Přihlaste se, pouze pokud: 

o máte zkušenost s řízením týmů od podlahy, ne jen z kanceláře minimálně 3 roky. 
o umíte věci měnit, máte již za sebou úspěšné nastavení či opravení procesů. 
o máte schopnost logicky uvažovat, pracovat v systémech a ochotu se samostatně 

rozhodovat 
 
Vašim denním chlebem bude:  

- Řídit prodejní a servisní oddělení, tým cca 30 lidí a hledat nové cesty ke spokojeným 
zákazníkům. 

- Budete zodpovědný za dobrou spolupráci a produktivitu týmu i individuální rozvoj členů 
týmu. 

- Budete budovat vztahy se zákazníky a importem 
- Zodpovědnost za výsledky a plnění plánu (prodej i servis), na kterém se dohodneme. 
 
Výsledkem Vaší práce bude silné dealerství se stabilním týmem produktivních profesionálů, s 
vysokou retencí spokojených zákazníků. Spravedlnost, nastavená pravidla a jejich dodržování 
bude samozřejmostí. 

 
Co konkrétně z našeho pohledu potřebujete k úspěchu?  

- Mít zažitou práci s prioritami /schopnost vidět souvislosti a neztratit se v šíři záběrů 
- lidskost, přísnost/ umíte lidi řídit a zároveň je motivovat a dokážete od ostatních dostat úplně 

vykonanou práci 
- rozhodnost, kritické myšlení a důslednost 
- orientaci na výsledek/ schopnost dotáhnout věci do zdárného cíle 
- více než dobrou uživatelskou znalost MS Office 
- ŘP sk. B 

 
Pokud Vás vybereme, můžete se těšit na možnost realizovat své nápady a zkušenosti z praxe s naší 
silnou podporou. Nejsme žádný korporát, ve kterém se ztratíte, Jednáme férově a na rovinu, 
nehledáme viníky, ale řešení. Jsme nároční, ale výkon loajalitu umíme ocenit, Když budete dobrý/á, 
vždycky se na nás můžete spolehnout. 
 
Pokud si u čtení toho inzerátu říkáte, že to na Vás sedí, tak neváhejte a kontaktujte nás na telefonu 
601 083 448 nebo na emailu albrechtova@milankralgroup.cz. 


