
nabídka práce

Prodejce 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 https://uzob.cz/index.php .

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

Koho hledáme, náplň práce: Regionální zástupce, kteří představí produkt v obcích, které 
projeví zájem (ukázka netrvá více jak 1 hodinu). Po zakoupení aplikace následně provedou 
školení (školení trvá cca 2 hodiny). V případě, že obec aplikaci zakoupí přímo na základě 
referencí, odpadá úvodní schůzka.

Pozn. vytipovávání a prvotní oslovení obce nebude Vaším úkolem, tj. prezentujete až na 
obci, která projevila zájem.

Pozn. 2 Nyní hledáme regionální zástupce pro:

- Karlovarský kraj
- Plzeňský kraj
- Jihočeský kraj
- Kraj Vysočina
- Zlínský kraj
- Jihomoravský
- Liberecký

Cíl firmy: vytvořit síť regionálních zástupců v rámci jednotlivých krajů ČR. Cílovou skupinou 
jsou obce do cca 5000 obyvatel. 

Požadované vybavení, znalosti, dovednosti: 

- PC/notebook, 

- telefon;



- časová flexibilita a mobilita, tj. schopnost se dostavit v konkrétní čas na obec 
(termíny si řídíte sami, nicméně dle časových možností představitelů obcí),

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

- jistota v základních operacích s PC, prezentační a komunikační dovednosti.

Podmínky spolupráce:

- práci si plánujete dle svých možností, např. 2 a více schůzek do měsíce.

- odměna min. 5 600,- Kč/prodaná obec. Další finanční bonusy mohou spočívat 
v navíc nasmlouvaných objednávkách obcí a dalšího vývoje obchodu,

- způsob vyplácení provize - fakturou (skrze živnostenský list, příp. jako příležitostný 
příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu),

- proplacené cestovné ve výši 600,- Kč za úvodní schůzku (na neúspěšných obcích).

Z dosavadní obchodní praxe:

- statisticky 50% úspěšnost prodeje v navštívených obcích,

- daná cílová skupina nabízí obchodně velký potenciál, tj. obecně obce žádný 
obdobný systém nevyužívají, případné konkurenční systémy jsou výrazně dražší a 
složitější,

- ať prodej dopadne jakkoliv, produkt oceňují téměř všichni oslovení.

Pokud máte o spolupráci na rozvíjejícím se úspěšném projektu zájem, ozvěte se na 
obchod@uzob.cz.




