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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Pozice:
Firma:

Obchodní zástupce/manažer
Český svaz tanečního sportu, z.s. (ČSTS)
U družstva Tempo 264/10, Praha, 142 00
IČ 00443077

Kdo jsme?
ČSTS je sportovní federací, která je členem České unie sportu, Českého olympijského výboru a World
DanceSport Federation. Hlavními disciplínami jsou standardní a latinskoamerické tance a od příštího
roku i Breakdance, který je již zařazen do programu Youth Olympic Games a od roku 2024 Olympic
Games (Paříž). ČSTS sdružuje cca 150 tanečních klubů z celé ČR, ve kterých působí cca 20.000
tanečníků, z nichž cca 4.000 jsou přímými členy, kteří se účastní soutěžního systému včetně Mistrovství
ČR a vytvářejí reprezentaci ČR.
Dceřinou společností ČSTS je Czech DanceSport Services, s.r.o. (CDSS), která zajišťuje využití
mediálního prostoru vytvářených soutěžním systémem a mediálními výstupy. Jejím dalším úkolem je
mj. zajištění materiálního vybavení reprezentace a členů sportovních center mládeže, e-shop a další
vlastní obchodní aktivity.
ČSTS se připravuje na pokrytí i dalších sportovně pojatých tanečních disciplín a očekává růst na cca
50.000 sportovních tanečníků.
Hledáme schopné obchodníky pro zajištění ekonomické základny naší expanze, nejprve jako provizní
činnost, později k celkovému převzetí obchodních aktivit a vedení servisní společnosti CDSS.
Na jakou práci se můžete těšit?
• setkávání se zástupci významných organizací a firem v oblasti sportu, reklamy a médií,
• zajišťování špičkových akcí tanečního sportu (mistrovství, superliga, liga, mezinárodní soutěže,
prezentační akce atd.),
• reprezentaci tanečního sportu,
• jednání se zákazníky a zpracovávání nabídek.
Jak tuto práci získat?
• mít přehled v tanečních sportech a jejich financování a zákulisí,
• mít všeobecný přehled o oblasti sportu a jeho ekonomickém zázemí,
• být zkušená/ý v obchodu a nebát se jednat,
• nepostrádat vůli učit se novým věcem,
• umět anglicky nebo německy na komunikativní úrovni,
• používat moderní komunikační technologie, MS Teams, MS 365,
• být aktivním řidičem.
Mluvíme o těch Vašich osobních předpokladech a dovednostech?
• podáváte stabilní výkon, jste orientovaná/ván na výsledek a mezi Vaše přednosti patří
spolehlivost,
• jste samostatná/ý a poradíte si rychle,
• máte schopnost analyzovat potenciálního klienta a snadno dosáhnete dohody,
• jste přesvědčivá/ý a dokážete komunikovat s různými typy lidí,
• dokážete uzavírat oboustranně výhodné dohody,
• při případném problému se zaměřujete na jeho řešení.
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Co Vám ČSTS nabízí?
• příležitost pohybovat se ve společensky významném oboru propojeném s atraktivními
televizními programy,
• jednat a působit v oblasti reklamy, médií, masového i vrcholového sportu,
• motivační příjem založený na progresivních provizích obchodního zástupce,
• při úspěšných výsledcích přechod k obchodnímu vedení servisní společnosti CDSS,
• kolektiv skvělých mladých lidí, vstřícné a férové jednání,
• možnost sdílet své zkušenosti a nápady s dalšími kolegy.
Co ještě potřebujete vědět?
• tuto pozici považujeme za klíčovou, pokud postoupíte, pozveme si Vás na výběrové řízení do
našeho sekretariátu – je na co se těšit a budete překvapeni,
• volné pracoviště, k dispozici pracoviště sekretariátu v Praze,
• nástup možný ihned,
• zašlete nám svůj životopis a motivační dopis, kde shrnete svou přidanou hodnotu pro tuto pozici
a začněte novou pracovní kapitolu ještě dnes.
• WEB: csts.cz, FB: Český taneční sport, Twitter: Český svaz tanečního sportu, Instagram:
ceskytanecnisport
Nezbytná byrokracie:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených v zaslaném životopise pro
ČSTS dáváte souhlas k jejich zpracování a jejich poskytnutí třetím osobám za účelem získání zaměstnání
v souvislosti s výběrovým řízením, kterého se u ČSTS účastníte. Osobní údaje budou poskytnuty třetím
osobám vždy pouze po předchozí dohodě.
Shrnutí požadavků
Pozice:

Obchodní zástupce/manažer

Firma:

Český svaz tanečního sportu, z.s.

IČ:

00443077

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Dvořák, Prezident, 603 483 002, prezident@csts.cz

Adresa (sídle, sekretariát):

U družstva Tempo 264/10, Praha, 142 00

Požadované vzdělání:

min. středoškolské s maturitou

Požadované jazyky:

čeština (výborná), angličtina (pokročilá) nebo němčina (pokročilá)

Plat/Odměna:

progresivně provizní:

čistý příjem pro ČSTS/CDSS

provize

do 99.999 Kč
100.000 – 499.999 Kč
500.000 – 999.999 Kč
od 1.000.000 Kč

10%
15%
20%
30%

Benefity:

vlastní organizace náplně práce, rozjezd zcela nového projektu

Typ smluvního vztahu:

živnostenský list/IČO, po osvědčení plný pracovní úvazek

CV a motivační dopis do:

31. 1. 2021
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