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Specjalista ds.Handlowych

SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH Miejsce pracy: Gdynia, woj. pomorskie Nr ref.:
HANDEL/G/03/2014 Cel pracy: ROZWÓJ SIECI KLIENTÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO, ZACHODNIO POMORSKIEGO I KUJAWSKO- POMORSKIEGO. SPRZEDA?
PRODUKTÓW OPIEKA NAD ISTNIEJ?CYMI KLIENTAMI FIRMY, ROZWÓJ BIZNESU ORAZ
REALIZACJA WYZNACZONYCH TARGETÓW W BRAN?Y STALOWEJ. Obowi?zki:
Samodzielne i aktywne pozyskiwanie klientów Rozwijanie i utrzymywanie dobrych relacji z
istniej?cymi klientami firmy (aktywacja istniej?cych Klientów) Tworzenie d?ugotrwa?ych pozytywnych
relacji z klientami Tworzenie ofert handlowych Prowadzenie negocjacji handlowych i korespondencji z
klientami Kompleksowa realizacja procesu sprzeda?y wyrobów stalowych Doradztwo techniczne w
zakresie oferowanych produktów Wizyty u Klientów, prowadzenie prezentacji i budowanie
pozytywnego wizerunku Firmy Badanie rynku pod k?tem marketingu i analiza konkurencji Weryfikacja
zapasów magazynowych pod k?tem zamówie? sk?adanych przez Klientów Wst?pna obs?uga reklamacji
Raportowanie do prze?o?onego Wymagania: Minimum 3-letnie do?wiadczenie na stanowisku
handlowca poparte realizacj? celów i sukcesami Mile widziane do?wiadczenie handlowe w bran?y
stalowej lub pokrewnej Wykszta?cenie minimum ?rednie, mile widziane wykszta?cenie wy?sze ?atwo??
nawi?zywania kontaktów zarówno telefonicznych, jak i bezpo?rednich z klientami Znajomo??
profesjonalnych metod sprzeda?y i ich efektywne wykorzystanie w biznesie Wiedza w zakresie
wyrobów stalowych wykonanych ze stali zwyk?ych Mile widziana umiej?tno?? czytania dokumentacji
okre?laj?cej w?a?ciwo?ci wyrobów stalowych Baza i znajomo?? krajowych odbiorców i producentów
b?dzie du?ym atutem Znajomo?? obs?ugi pakietu Microsoft Office Wysoko rozwini?te predyspozycje
handlowe i negocjacyjne Dobra organizacja pracy i du?a samodzielno?? Umiej?tno?? zarz?dzania
w?asnym czasem Mile widziana znajomo?? j?zyka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Ponadto od kandydatów oczekujemy: Zdecydowania i konsekwencji Elastyczno?ci w biznesie
Asertywno?ci w relacjach mi?dzyludzkich Odporno?ci na stres Ambicji Oferta: Stabilne zatrudnienie
w pr??nie dzia?aj?cej Firmie Umow? o prac? Wynagrodzenie podstawowe 3500 – 6000 z? brutto
miesi?cznie Atrakcyjny system prowizyjny i premiowy ??czony Mo?liwo?? rozwoju podczas
profesjonalnych szkole? Jasno okre?lona ?cie?ka rozwoju kariery i awansu Narz?dzia niezb?dne do
pracy: samochód s?u?bowy w godzinach pracy, laptop i telefon. KONTAKT: Je?li jeste?
zainteresowany powy?sz? ofert?, prze?lij nam swoje CV wraz ze stosownym Listem Motywacyjnym na
adres: marta.fabiszak@interimax.com W tytule maila prosz? wpisa? „Nr ref.: HANDEL/G/03/2014”
Aplikacje prosimy wysy?a? do dnia 31.03.2014 r. Kandydatury bez nr referencyjnego w temacie maila i
Listu Motywacyjnego nie b?d? rozpatrywane. DZI?KUJEMY ZA NADES?ANE APLIKACJE,
INFORMUJEMY, ?E ODPOWIEMY NA WYBRANE OFERTY. NADES?ANYCH DOKUMENTÓW
NIE ZWRACAMY. Pami?taj o za??czeniu do swojej aplikacji nast?puj?cej klauzuli: "Wyra?am zgod?
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, przez firm? INTERIMAX
Polska Sp. z o.o. S.K.A., dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw? z
dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?. zm.)".
INTERIMAX Polska Sp. z. o. o. S.K.A. Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadz?cych agencj? zatrudnienia (3970)

Dane:
email: patrycja.dworniczak@interimax.com
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