SVIT-SOCKS, a.s.

Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika

Pracovné zaradenie:

Obchodný reprezentant

Miesto práce:

Svit

Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu:

ASAP

Základná zložka mzdy (brutto): mesačný fix 600,– EUR
Ďalšie odmeny:
+ variabilná zložka – veľmi atraktívne nastavený odmeňovací systém
Informácie o pracovnom mieste - náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•

reprezentuje firmu na vysokej obchodnej, komunikačnej a vizuálnej úrovni
aktívne sa podieľa na marketingu a stratégii predaja
starostlivosť o existujúcu klientelu - aktívne rozvíja vzťahy so súčasnými klientmi
získavanie nových obchodných príležitostí - aktívne vyhľadáva nových klientov
pravidelné návštevy a servis VO a MO v pridelenom regióne – oblasť SR
pravidelný reporting
komunikácia s ostatnými oddeleniami
pravidelná aktualizácia databázy klientov

Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie:

SŠ

Jazykové znalosti: vítané
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
•
•
•
•
•

výborné komunikačné zručnosti
výborné predajné zručnosti
profesionálne vystupovanie
rád pracuje samostatne, je aktívny a vytrvalý
rád cestuje a komunikuje so zákazníkmi

Požadovaná prax: prax v aktívnej obchodnej činnosti výhodou
Iné požiadavky:
•
•
•

skúsenosti s predajom produktov
znalosť práce s PC na pokročilej úrovni
vodičský preukaz sk. „B“, aktívny vodič
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SVIT-SOCKS, a.s.

Mierová 1, 059 21 Svit, Slovenská republika

Zamestnanecké výhody, benefity:
- zázemie v stabilnej spoločnosti s 85-ročnou tradíciou na slovenskom i zahraničnom
trhu
- služobný automobil, mobilný telefón
- existujúca databáza dlhodobých stabilných klientov
- obchod s tradičnými, žiadanými a populárnymi produktmi, podpora vo forme e-shopu
- príspevok na DDS,
- bonus za dochádzku
- vianočný bonus

Informácie o výberovom konaní:
Vybraných uchádzačov budeme telefonicky kontaktovať.
• Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem pracovať
v našej spoločnosti.
•

Kontaktujte nás: kariera@tatrasvit.sk
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