Úspěšná obchodní firma v oboru automotive vyhlašuje výběrové řízení na dvě
obsazované pozice Obchodní zástupce v oboru auto-moto pro trh SK a HU –
jedná se o dvě pracovní místa

Náplň práce:
-práce se zákaznickým portfoliem jeho růst
- naplňování obchodních cílů
-získávání nových zákazníků
-budování osobních vztahů se zákazníky
-pravidelný reporting
-celkový rozvoj vztahů s klienty a podílení se na rozvoji společnosti
-usilování o dosažení stanovených prodejních cílů
-tvorba nabídek, vyjednávání, uzavírání smluv
-účast na produktových školeních
-dodržování firemní kultury a hodnot
-optimalizace nákladů a zefektivňování práce
-všeobecný oborový přehled v regionu

Požadujeme:
-schopnost analýzy potřeb a požadavků klientů
-odolnost vůči stresu a zvládání konkurenčního prostředí
-prozákaznický a profiremní přístup
-cílevědomost a orientace na výsledek
-samostatnost a vstřícnost
-znalost oboru auto-moto náhradních dílů výhodou
-časová flexibilita, organizační a prezentační schopnosti
-ochota vzdělávat se
-přátelskou a vstřícnou povahu, identifikace s firemní kulturou a hodnotami firmy
-schopnost učit se, vstřebávat informace, umění se rozhodnout
-ŘP sk.B-aktivní řidič
-trestní bezúhonnost
-Praxe na pozici OZ minimálně 2 roky
-pružná pracovní doba a cestování

Výhodou:
-praxe na pozici obchodního zástupce v oboru auto moto
-prokazatelné obchodní dovednosti

Nabízíme:
- auto i k soukromým účelům,
- mobilní telefon,tablet
- úvodní zaškolení,
- vzdělávací program,
- neomezené motivační hodnocení závislé na výsledcích práce,
- možnost karierního růstu, přátelské, profesionální a stabilní zázemí moderní firmy
- náhradní díly a oprava vlastních aut za režijní ceny
- možnost zapůjčení vozového parku

- odměňování za mimořádné přínosy, aktivity vedoucí k nárůstu obratů nebo snižování nákladů
- 3dny sickday
- firemní setkávání

Typ pracovního poměru:
Délka pracovního poměru:
Typ smluvního vztahu:
Plat:
Požadované vzdělání:
Požadované jazyky:
Místo výkonu práce:

Práce na plný úvazek
Na dobu neurčitou
Pracovní smlouva
20 000-40 000 Kč/měsíc dle dosahovaných výsledků
Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou - výhodou auto-moto
Slovenština + Maďarština na úrovni rodilého mluvčího pro trh HU
Slovenština pro trh SK
Obchodní zástupce pro SK- Slovensko – Východní Slovensko
Obchodní zástupce pro HU-Maďarsko
Pracovník může mít bydliště v SK nebo HU.

