
E-commerce manager

Co očekáváme?

• Řízení provozu e-shopu – rozumíš procesům skrytým za provozem e-shopu (logistika, backoffice, 
product management, …) a máš chuť je rozvíjet k dokonalosti.

• Organizační schopnosti – pracuješ s excelem, Asanou nebo podobným nástrojem. Projekt pro tebe 
není sprosté slovo, ale mantra, která ti pomáhá věcí posouvat.

• Vedení lidí – umíš se s lidmi domluvit, zjistit, kde je problém a jak ho vyřešit. Umíš motivovat své ko-
legy. Jsi dost důsledný, abys zajistil, že se pro úkol nejen nadchnou, ale že ho také splní.

• Řízení lidí – on-time, on-budget, on-scope. Jsi zodpovědný za to, že tvůj tým doručuje výsledky včas 
a v dohodnuté kvalitě.

• Can-do mindset – umíš si sám zjistit co se jak dělá. Když zjistíš, že se to zatím nedělá, vymyslíš jak 
na to. Nechodíš si pro úkoly, ale sypeš je z rukávu, prioritizuješ a umíš je rozhodit na svůj tým.

Co nabízíme?

• Smysluplnou práci – budeš se podílet na naší misi Udržitelnosti. Nebudeš chodit do práce, budeš 
zachraňovat planetu.

• Motivující ohodnocení – dle tvých zkušeností a našich možností jsme připraveni tě náležitě ocenit.
• Stabilitu – jsme tu přes 30 let a máme v plánu na trhu ještě pobýt. 
• Osobní rozvoj – neustrneš na jednom místě. Pokud pro tvou práci budeš potřebovat školení, dosta-

neš ho. Tato pozice může být tvým odrazovým můstkem k dalším (i odvážnějším) projektům.
• Dostatek odpočinku – výkon je důležitý, ale s rozumem, nejsme korporát. Na odpočinek budeš mít 

kromě volných víkendů i 5 týdnů placené dovolené.
• Zázemí rodinné firmy – k majitelům je blízko a dveře mají stále otevřené.
• Firemní akce – umíme odpočívat i aktivně. Na zahradě vedle firmy, na výjezdních firemních akcích, 

na horách, …
• Zaměstnanecké benefity – multisport kartu nečekej, ale z nabídky našich zaměstnaneckých výhod 

si vybere každý.

Už máš za sebou pár let vedení e-shopu, nebo jsi součástí takového týmu a máš ambici stejný tým vést 
a rozvíjet? Hltáš každý den nový díl podcastu Mladý podnikatel a chtěl by sis taky piplat projekt, který 
by ti pod rukama vzkvétal? Před covidem jsi obrážel(a) e-shopové konference a pojmy jako SEO, PPC, 
Copywriting, BI, GTM, ROI, PNO, AOV, Traffic, Revenue pro tebe nejsou španělskou vesnicí?

Pak přesně tebe hledáme. Buď u zrodu e-shopu, který chce změnit trh se spotřebním materiálem do 
tiskáren. Prodávat tonery levně umí každý, ale postavit se čelem k ekologické stopě, která se s domá-
cím i kancelářským tiskem pojí, to umí málokdo.

Dostaneš do ruky tým, dobře rozběhnutý projekt těsně před spuštěním, a zázemí rodinné firmy, která 
se tisku a výrobě kazet věnuje již více než 30 let. Máme pro tebe připravený i zkušený tým externistů, 
se kterým budeš mířit k těm nejvyšším příčkám. Očekávání jsou nemalá.

Tvou zodpovědností nebude balení zakázek, ale aby z e-shopu těch zakázek padalo co nejvíce. Hledá-
me hybatele, ne údržbáře.

Přidáš se do našeho týmu?  

Tato neodolatelná nabídka se týká práce pro společnost ABEL-Computer s.r.o. (https://abel.cz). Sídlí-
me v Opavě na Obloukové 1. Z velké míry by se práce odehrávala on-site, ale po zapracování je následně 
možnost domluvit se na práci z domova (zejména pro potřeby hluboké práce). 

Pilotní provoz e-shopu spouštíme v červnu 2021, s opravdu ostrým startem od září. Ale to už budou 
všichni na značkách a šlapat. Tebe bychom měli rádi v týmu co nejdříve.

V případě zájmu se prosím ozvi Janě Řepíkové – jana.repikova@abel.cz, 553 630 630.

ABEL už dávno dokazuje, že „Kancelářský tisk nemusí přírodu zatěžovat“. Chceme posta-
vit e-shop, který nám umožní dost nahlas říci to samé i o domácím tisku, a proto hledáme 

šikovného kolegu/yni na pozici: 


