Obchodný reprezentant
ITYS, s.r.o.
Miesto práce:

Slovenská republika
(Práca vyžaduje cestovanie)

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Termín nástupu:

15.03.2019

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

700,- počas skúšobnej doby
900,- + provízie

Informácie o pracovnom mieste.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- starostlivosť o existujúcu zákaznícku sieť a jej rozvíjanie a rozširovanie
- pravidelná osobná, telefonická elektronická komunikácia so zákazníkmi
- budovanie dlhodobých obchodných vzťahov
- schopnosť riešiť dopyty, požiadavky a problémy zákazníka
- denný detailný reporting vedeniu spoločnosti
- správa databázy klientov
- organizácia predaja a distribúcie tovaru
- tvorba a dodržiavanie stanoveného plánu
- aktívna komunikácia so všetkými oddeleniami firmy
- reprezentovanie firmy
Zamestnanecké výhody, benefity:
-práca v dynamickej stále sa rozvíjajúcej spoločnosti a v malom na výsledok orientovanom
kolektíve
- motivujúce finančné ohodnotenie zodpovedajúce pracovným výsledkom
- priestor na sebarealizáciu
- mobilný telefón
- služobné auto
- zamestnanie na HPP
Informácie o výberovom konaní:
Hľadáme dvoch kandidátov. V prípade Vášho záujmu o ponúkané miesto zasielajte životopis
spolu s motivačným listom a súhlasom so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených
v životopise v zmysle Zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov, na nižšie uvedenú
adresu.
Vzhľadom k počtu žiadostí nie je možné odpovedať všetkým. Budeme kontaktovať len
vybraných potenciálnych uchádzačov, ktorý postúpia do výberového konania.
Predpokladaný termín ukončenia výverového konania:
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači:
Stredoškolské s maturitou
Nadstavbové/ vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

28.02.2019

Jazykové znalosti:
Maďarský jazyk výhodou
Ostatné znalosti:
Skladové hospodárstvo- základy
Fakturácia- základy
Pokladňa- základy
Microsoft Word- pokročilý
Microsoft Excel- pokročilý
Microsoft Outlook- pokročilý
Vodičský preukaz:
B
Počet rokov praxe:
3
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- príjemné vystupovanie
- zodpovedný prístup a cieľavedomá práca zameraná na výsledok
- bezúhonnosť
- dobré komunikačné a analytické schopnosti,
- obchodné myslenie, vysoké pracovné nasadenie
- samostatnosť a flexibilita
- tímový hráč
- presvedčivé, aktívne a kreatívne jednanie
- schopnosť pracovať v strese
- skúsenosť so starostlivosťou o zákazníka
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti:
Spoločnosť ITYS, s.r.o. vznikla v roku 2005. Zaoberá sa predajom kamenárskeho náradia,
strojov, doplnkov a potrieb pre kamenársky priemysel.
Počet zamestnancov: 2-5
Adresa spoločnosti:
ITYS, s.r.o.
Malinová 357
97213 Nitrianske Pravno
www.itys.sk
Kontakt:
itys@itys.sk

