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Jsme M+H, Míča a Harašta s.r.o., distributor chemických surovin, výrobce přírodní kosmetiky 
Saloos a přípravků pro péči o vodu Vodnář. Na trh v Česku a do zahraničí jsme od roku 1993 
dodali více než 100 tisíc tun surovin a okolo 20 milionů vlastních výrobků. Je nás 70 a pracujeme 
v Praze, Blansku, Břeclavi, Levicích a Kyjevě. Ve svých tržních segmentech si držíme stabilní a 
silné pozice. Ctíme své závazky, zaměstnance, zákazníky i okolí. Rádi a úspěšně pracujeme 
s absolventy brněnských univerzit a vysokých škol. Zde jsou naše webové stránky: www.mah.cz, 
www.bazenovachemie.cz, www.jezirka-vodnar.cz, www.saloos.cz. Líbí se Vám náš profil? Je Vám 
blízká naše prezentace? Naše filozofie? Zůstávají za Vámi výsledky? Jste týmový hráč? Jste 
soustředění na výkon? Tak se k nám přidejte! Hledáme vedoucího pracovníka a obchodníka.    
 
 
Produktový manažer pro produktovou řadu Vodnář 
 
Náplň práce: 
- řízení a rozvoj portfolia firemních výrobků 
- řešení strategického nákupu, výroby produktů, propagace, prodeje 
- komunikace s klíčovými odběrateli 
- vývoj nových produktů 
- sledování legislativy 
  
Požadavky: 
- VŠ, nejlépe chemie, potraviny, hydrobiologie 
- znalost anglického jazyka 
- komunikační schopnosti 
- proaktivní přístup a samostatnost 
- spolehlivost a zodpovědný přístup 
- praxe v oblasti marketingu vítána 
  
Nabízíme: 
plat 30-40tis + odměny za výkon, 
služební vůz, 
pracoviště Blansko, 8 hod pracovní doba 
 
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  qm@mah.cz (Hana Svobodová) 
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Obchodní zástupce pro produktovou řadu Vodnář 
  
Náplň práce: 
- komunikace se stávajícími zákazníky 
- vyhledávání nových obchodních příležitostí 
- analýza potřeb klientů 
- poskytování odborné podpory klientům 
- rozšiřování našeho portfolia u stávajících zákazníků 
  
Požadavky: 
- SŠ, nejlépe chemie a potraviny 
- komunikační schopnosti 
- řidičský průkaz sk. B 
- proaktivní přístup a samostatnost 
- spolehlivost a zodpovědný přístup 
- praxe v oblasti marketingu vítána 
  
Nabízíme: 
plat 25-30tis + odměny za výkon, 
služební vůz, 
pracoviště Blansko/home office, 8 hod pracovní doba 
 
Své životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  qm@mah.cz (Hana Svobodová) 
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