JESTEŚMY MAŁĄ FIRMĄ, ALE ROBIMY WIELKIE RZECZY
Poszukujemy Handlowca do sprzedaży naszych produktów, o których można
zaczerpnąć więcej informacji, wchodząc na stronę www.avecus.pl.
Naszymi klientami są producenci żywności w Polsce.
Preferowany będzie Technolog Żywności, ponieważ nasze produkty są technologicznie
zaawansowanymi dodatkami, przeznaczonymi właśnie dla nich i do ich sprzedaży przydaje
się znajomość zagadnień z zakresu Technologii Żywności.
Nasi klienci oczekują fachowej prezentacji produktów, rozumienia ich własności oraz
doradztwa w temacie ich aplikacji stąd większość czasu pracy jest w terenie z klientami a
prace biurowe na zasadzie home office.
Praca jest ciekawa, pełna wyzwań i dająca mnóstwo satysfakcji. Tu żaden dzień nie
jest podobny do drugiego.
Język angielski jest obowiązkowy w mowie i piśmie na poziomie swobodnie
komunikacyjnym, gdyż nasi dostawcy są zagraniczni a dokumentacja prowadzona jest w
dużym stopniu po angielsku.
Wymagana jest też biegła obsługa pakietu Office, ponieważ korzystamy z tych
narzędzi w codziennej pracy.
Szukamy osoby energicznej, komunikatywnej i twórczej, która albo już ma
doświadczenie w podobnej pracy lub chce się tego nauczyć.
Od doświadczenia będzie uzależnione wynagrodzenie podstawowe a premia od
wyników.
Zapewniamy narzędzia pracy takie jak samochód osobowy, telefon komórkowy oraz laptop.

Specjalista ds. Sprzedaży
Opis stanowiska:
















Handlowiec
Praca na określonym terytorium Polski
Home office oraz czasami w biurze
Fachowa prezentacja oferty potencjalnym klientom
Kontaktowanie się na bieżąco z klientami (spotkania, telefonicznie, mailowo)
Prezentacje degustacyjne
Wybór odpowiednich produktów do danej aplikacji
Doradzanie sposobu aplikowania
Podsuwanie pomysłów na nowe produkty
Uczestniczenie przy przygotowywaniu próbek gotowych do spożycia
Inicjowanie i aktywne prowadzenie projektów
Zamawianie próbek, dokumentacji
Przygotowywanie ofert cenowych
Odpowiadanie na pytania i problemy klientów
Bieżące prowadzenie historii kontaktów w systemie CRM
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Wymagania niezbędne:




Wykształcenie wyższe w dziedzinie Technologii Żywności lub pokrewnej
Język angielski co najmniej dobry w mowie i piśmie (rozmowy telefoniczne, prowadzenie
dokumentacji)
Prawo jazdy oraz umiejętność prowadzenia samochodu
Kandydatury osób nie spełniające tych 3 warunków nie będą w ogóle
rozpatrywane.

Wymagania:







Znajomość pakietu Office
Dobra organizacja czasu pracy
Chęć poznawania nowych ludzi, nowych produktów, technologii
Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
Entuzjazm
Wielozadaniowe podejście

Oferujemy:










Pracę ciekawą, twórczą i dającą mnóstwo satysfakcji
Umowę o pracę
Wynagrodzenie adekwatne do stażu pracy i doświadczenia
Pensja podstawowa oraz system premiowy
Szkolenie produktowe
Praca w terenie u klientów, czasami w biurze oraz na zasadzie home office.
Samochód służbowy
Laptop
Smartfon

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z dopisaną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych wraz z listem motywacyjnym na adres ewa.kasprzyk@avecus.pl

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych,
zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich
danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”
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