Praca, Oferty pracy

Regionalny Przedstawiciel Handlowy - Doradca Techniczno Handlowy, Polska
Zachodnia
PRZEDSTAWICIEL I DORADCA TECHNICZNO HADLOWY
DLA NASZEGO KLIENTA, LIDERA WŚRÓD TECHNIK GRZEWCZYCH I PRODUCENTA EKOLOGICZNYCH PALNIKÓW, POSZUKUJEMY
KANDYDATA NA STANOWISKO: REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY – DORADCA TECHNICZNO HANDLOWY Miejsce pracy:
POLSKA ZACHODNIA Nr ref.: PH/ZZ/12/13 Obowiązki: • Sprzedaż, oferowanie oraz doradztwo w sektorze grzewczym • Pozyskiwanie nowych Klientów •
Negocjacje handlowe z potencjalnymi Klientami • Kompleksowa obsługa przed i posprzedażowa • Budowanie i utrzymywanie długoterminowych, biznesowych
relacji z Klientami • Przygotowywanie ofert • Realizacja wyznaczonych planów sprzedaży • Dbanie o dobry wizerunek Firmy • Reprezentowanie firmy na
podległym terenie • Praca na terenie zachodniej Polski • Raportowanie do bezpośredniego przełożonego Wymagania: • Min. 2-letnie doświadczenie w obszarze
sprzedaży w sektorze grzewczym lub w podobnych branżach, m. In. Odnawialnych źródłach energii • Doświadczenie w prowadzeniu procesu sprzedaży (od
wyszukania kontaktów, poprzez prezentację i etap negocjacji, ofertowanie, aż do realizacji zamówienia) • Umiejętności negocjacyjne i sprzedażowe •
Zaawansowana obsługa komputera oraz programów komputerowych • Wykształcenie średnie, mile widziany profil techniczny • Gotowość do odbywania
wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych • Średniozaawansowana znajomość języka obcego – angielskiego, niemieckiego lub francuskiego, • Prawo jazdy
kat. B Ponadto od Kandydat oczekujemy: • Nastawienia na realizację celów • Bardzo dobrej organizacji pracy • Dyspozycyjności • Wysokiej kultury osobistej •
Łatwości nawiązywania kontaktów i budowania relacji również przez telefon Oferta: • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę • Wynagrodzenie w
wysokości od 3000 do 3500 zł netto miesięcznie • Bardzo atrakcyjne premie w wysokości uzależnione od efektywności • Niezbędne narzędzia do pracy (samochód
służbowy, laptop, telefon komórkowy) • Praca w systemie homeoffice Kontakt: Jeśli jesteś zainteresowany powyższą ofertą prześlij nam swoje CV wraz ze
stosownym listem motywacyjnym na adres: marta.fabiszak@interimax.com W tytule maila proszę wpisać nr ref.: „PH/ZZ/12/13” Aplikacje prosimy wysyłać do
dnia 13.12.2013 r. Kandydatury bez nr referencyjnego w temacie maila nie będą rozpatrywane. DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE APLIKACJE,
INFORMUJEMY, ŻE ODPOWIEMY NA WYBRANE OFERTY. NADESŁANYCH DOKUMENTÓW NIE ZWRACAMY. Pamiętaj o załączeniu do swojej
aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Polska Sp. Z
O.O. S.K.A., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z póź. zm.)". INTERIMAX Polska Sp. z. o. o. S.K.A. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia
(3970)
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