
nabídka práce

Navolávání schůzek - prodej SW produktu (UZOb – Usnesení Zastupitelstva a Rady 
Obce).

O produktu: Projekt UZOb (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce) je cestou k elektronizaci práce 
zastupitelů, která ve většině obcí probíhá doposud s využitím statických textových editorů (dle 
zákona č. 128/2000 Sb.). Aplikace řeší co možná nejefektivnější využití (předávání, uveřejňování, 
vyhledávání) informací zainteresovaným skupinám (zastupitelům, občanům, zapisovatelům). 
Produkt byl poprvé nasazen v obci Horka nad Moravou (okres Olomouc) v roce 2015. Od té doby 
zájem o jeho využití stále roste, nyní se již jedná o desítky obcí - z mediálně známějších Bouzov, 
Hukvaldy, Karlova Studánka, Troubky, aj. Více o aplikaci na http://uzob.cz/index.php?volba=5.

O společnosti, vývojáři: Produkt je výsledkem práce týmu olomouckých pracovníků, kteří mají 
bohaté zkušenosti s prací ve státní správě a dobře znají její potřeby. 

Náplň práce: zajištění schůzky prodejci (v současnosti jsou prodejci v kraji Moravskoslezském, 
Jihomoravském, Zlínském, Královéhradeckém, Libereckém a Středočeském). Práce spočívá v 
telefonickém oslovení zástupce obce, kde je mu nabídnut produkt. Jako úspěšné se bere 
domluvení osobní schůzky pro prodejce, který si již sám následně smluví termín ukázky. Cílová 
skupina jsou obce do cca 5000 obyvatel.

Termín: práci si plánujete dle svých časových možností, nicméně s ohledem na reálný čas 
pracovníků obce. 

Požadované vybavení, znalosti, dovednosti: 

- ochota absolvovat vstupní školení, které bude probíhat převážně vzdálenou formou, tj. 
osobní pohovory přes videokonferenční prostředí (skype, apod.),

- PC s připojením k internetu, 

- telefon;

- prezentační, komunikační dovednosti, umění argumentace.

Odměna: 500,- Kč za domluvenou obec, kde proběhne osobní ukázka. Způsob vyplácení provize -
fakturou (skrze živnostenský list, příp. jako příležitostný příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu).

Z dosavadní obchodní praxe:

- 10-25% úspěšnost z každého telefonního hovoru,

- jedná se o cílený marketing - nabídka míří na zájmové skupiny, které řeší danou 
problematiku (tj. nejste pro ně nabídka „pojištění“) a velmi často Vás se zaujetím 
vyslechnou,

http://uzob.cz/index.php?volba=5


Pokud máte o spolupráci na rozvíjejícím se úspěšném produktu zájem, ozvěte se na 
obchod@uzob.cz. Prostor pro výdělek je opravdu velký.
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