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Vedoucí (m/ž) výstavby vodních 
hasících zařízení 

Vaše náplň práce:  

 Kontrola kompletního systému zpracovávání zakázek vodních hasících zařízení 
 Neustálé navazování a rozšiřování stabilních obchodních vztahů s významými zákazníky na českém trhu 
 Plánování a řízení operačních projektových týmů 
 Analýza objednávek a klíčových čísel, reporting a odpovědnost za zpracování 
 Úzká spolupráce s prodejním oddělením 

 
Váš profil:  

 Dokončené SŠ/VŠ vzdělání technického směru nebo srovnatelná kvalifice, přednostně v oblasti výstavby 
zařízení, potrubí nebo technologie dodávky energií, vody, apod. 

 Rozsáhlé zkušenosti v oblasti technického prodeje a/nebo produktového managementu, nejlépe technického 
vybavení budov nebo stacionárních hasicích systémů 

 Zkušená a kooperativní vůdčí osobnost se silnými koordinačními a delegačními schopnostmi 
 Manažerské schopnosti a podnikatelské myšlení spojené s koncepční silou a vysokou mírou odhodlání 
 Pečlivé plánování úkolů a procesů s jasnými cíli a bezpečnou implementací, jakož i nezávislé monitorování 

výsledků 
 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 
Nabízíme: 
 
 Ambiciózní činnost s vlastní oblastí odpovědnosti charakterizovanou nezávislostí a svobodou 
 Poskytnutí služebního automobilu i pro soukromé účely 
 Intenzivní příprava na budoucí úkoly prostřednictvím dlouholetého lídra na trhu 
 

 

Požární ochrana má perspektivu. Minimax je více než 110 let jednou z předních značek v oblasti požární ochrany. 
Skupina Minimax Viking v současnosti zaměstnává více než 9300 lidí a má celosvětový roční obrat více než 1,7 mili-
ardy EUR. Skupina je jednou z největších protipožárních společností na světě a provozuje několik vlastních výzkum-
ných, vývojových a výrobních zařízení. Ať už v automobilových závodech, elektrárnách, logistických centrech, admi-
nistrativních budovách, datových centrech nebo na lodích - Minimax nabízí řešení šitá na míru a je k dispozici s kom-
plexní nabídkou služeb i po instalaci systému protipožární ochrany. Objevte svou profesionální perspektivu v našich 
tuzemských systémech, modernizaci a servisu a posilte naši pobočku v Praze. 


