Miesto práce
Bratislava a lokality čerpacích
staníc zamestnávateľa

Druh pracovného
pomeru

Termín nástupu
Ihneď

Plný úväzok

MANAŽÉR PRE AKVIZÍCIE A EXPANZIU
NOVÁ SLOVENSKÁ ZNAČKA PÔSOBIACA NA TRHU S PALIVAMI DÁVA
DO POZORNOSTI PRACOVNÚ PRÍLEŽITOSŤ, KTORÁ VÁM MÔŽE ZMENIŤ ŽIVOT.
Do trvalého pracovného pomeru hľadáme skúseného manažéra expanzie a akvizície. Manažéra, ktorý posilní
náš tím a prispeje svojimi schopnosťami ku kvalitnému, koncepčnému a rýchlemu budovaniu značky. Ste
komunikačne zdatný a máte výborné vyjednávacie schopnosti? Kladiete veľký dôraz na detaily a dotiahnutie
začatej práce do úspešného konca? Ste zameraný na výsledok? Poďte, pridajte sa ku nám.

MEDZI HLAVNÉ ZODPOVEDNOSTI
MANAŽÉRA PRE AKVIZÍCIU PATRÍ:
• aktívne vyhľadávanie nových lokalít pre výstavbu nových čerpacích
staníc a akvizíciu príležitostí pre odkúpenie už existujúcich objektov
od iných prevádzkovateľov čerpacích staníc.
• vyjednávanie podmienok expanzie nových objektov čerpacích
staníc
• príprava a spracovanie rozpočtov a kalkulácií s ohľadom na
návratnosť investícií

POŽADOVANÉ SKÚSENOSTI, SCHOPNOSTI
A ZRUČNOSTI:
• predchádzajúce min. 10 ročné skúsenosti v oblasti developmentu
/stavebníctvo, nehnuteľnosti a iné / zamerané na aktívne
vyhľadávanie nových príležitostí
• dobrá orientácia na trhu s nehnuteľnosťami
• skúsenosti s vyjednávaním zmluvných podmienok
• skúsenosti s plánovaním, koordinovaním a riadením stavebných
projektov, so zostavovaním časových a finančných plánov
• skúsenosti s jednaním s kontrolnými úradmi a štátnymi inštitúciami

• skúsenosti s kontrolou nákladov a príjmov, s vypracovávaním
analýz návratnosti investícií
• znalosť príslušnej legislatívy SR a procesov je podmienkou

PONÚKAME:
• príležitosť stať sa neoddeliteľnou súčasťou tímu budujúceho
jedinečný projekt

MZDOVÉ PODMIENKY:
Základná zložka mzdy: od 1 500,00 EUR brutto/mesiac,
konečná výška základnej zložky mzdy závisí od seniority
a pracovných skúseností, bude predmetom jednania pri osobnom
stretnutí
Pohyblivá zložka mzdy: závisí od splnenia KPI, jej štruktúra
a podmienky budú témou pri osobnom stretnutí

Ak Vás naša ponuka oslovila, disponujete preukázateľnými skúsenosťami, spĺňate
vyššie uvedené požiadavky, budeme radi, ak nám pošlete Váš životopis spolu
s motivačnými listom v slovenskom alebo anglickom jazyku.
kontakt: bibiana.duchajova@gas.sk

