Területi képviselő-műszaki értékesítőt keresünk ref.no. 20012014HPT
(Temesvár, Nagyvárad, Brassó, Arad)
Megbízónk több mint 20 éve ismert Magyarországon, egyik piacvezető a
szerszámkereskedelemben. Ipari gyártó cégek számára értékesít preciziós
szerszámokat, forgácsolószerszámokat. szerszámgépeket.
A kiváló magyarországi eredményeknek köszönhetően most Románia felé
terjeszkednek és szeretnék a kereskedelmet az erdélyi területeken is elindítani.
Folyamatosan fejlesztik termék palettájukat, ügyfél portfóliójukat, prémium svájci ,
német termékekkel állnak ügyfeleik rendelkezésére.
Elvárások:
 felsőfokú végzettség,
 műszaki végzettség követelmény, gépészmérnök előnyt jelent, de más mérnöki,
technikusi, technológusi végzettség is elfogadott tapasztalat esetén
 műszaki területen szerzett tapasztalat, fémmegmunkálásban, gépiparban, gépi
forgácsolásban, szerszámgyártásban, vagy szerszám kereskedelem-ben szerzett
tapasztalat
 Vállalati értékesítésben szerzett min. 3 -4éves tapasztalat, B2B,
 magyar, román, tárgyalási szinten, angol /vagy német középszintű nyelvismeret,
legalább középfokú írásban és alapfokú szóbeli nyelvtudás,
 B kategóriás jogosítvány
 Lakhely: kiemelt városok, vagy környéke: Temesvár, Nagyvárad, Brassó, Arad,
Termékek és feladatok
Ipari szerszámok értékesítése ipari ügyfeleknek
Termékek: forgácsolás, befogás, mérés, csiszolás, kézi szerszámok, fúrók, marók,
keményfém menetmarók, szallagfűrészek, gyémántreszelők, polirozószerszámok,
csiszolószallagok, váltólapkák, esztergakések, rézhuzalok, műhelyberendezések,
kisgépek, munkavédelmi eszközök, ipari kiegészítők
Kiemelt márkák, amelyben piacvezetők: DIXI, JOKE, LAMINA, saját márkás
termékek: gyémántreszelők és menetfúrók, gyorsmarók,
A termékekhez szerszám technológiát, alkalmazás technológiát is tudnak
rendelkezésre bocsájtani, illetve szervízt, méretre vágást is pl.fűrészszallagoknál
Főbb feladatok:
Ügyfelek felkutatása, új ügyfelek szerzése, ügyféllátogatások, ajánlatok
felvétele melynek alapján a kollegák elkészítik a részletes ajánlatot,
megrendelés elősegítése, tesztelés, reklamációkezelés, teljes értékesítés és
ügyfélkövetés


Önálló új potenciális ügyfél portfólió kiépítése s saját networknek köszönhetően,










Döntéshozókkal történő kapcsolatépítés, kapcsolattartás, kiemelt ügyfelek
megszerzése és követése,
A projektek átfogása, menedzselése annak összes stádiumában, piackutatás,
tárgyalások, igény feltérképezése, stratégiák kidolgozása, ajánlatadás,
prezentáció, ártárgyalás, szerződéskötés, rendelésleadás, szállítás, logisztika,
utánrendelések…
Az értékesítés és a projekt megvalósítása alatt a szükséges teendők önálló
ellátása, a rendelkezésre álló erőforrások (eszközök, kollégák, partnerek,
beszállítók …stb.) hatékony bevonásával, azok menedzselésével.
Hozzájárulni piaci információk szerzéséhez az ország piaci és gazdasági
helyzetéről, az piacról és konkurensekről.
Kapcsolatrendszer építése ezen keresztül hozzájárulni olyan emberek és
partnerek megtalálásához, a cég jövőbeni fejlődése szempontjából érdekesek
lehetnek.
Új ötletekkel és azok megvalósításával, hozzájárulni a cég fejlődéséhez illetve
profitabilitásának növeléséhez.
Hozzájárulni ahhoz, hogy kitűnő piaci image alakuljon ki.

Személyiség elvárások:
 Kiváló kommunikácóval rendelkező, nyitott, érdeklődő, tanulékony, sokrétű,
motivált, proaktív, precíz, kiegyensúlyozott, harmonikus, vidám, pozitív,
rugalmas, lendületes munkáját szenvedélyesen végző, magabiztos, lojális
személyiség,
 Megnyerő, kiváló kapcsolatteremtő, erős kezdeményező és meggyőző
készség
 kiváló tárgyaló és előadó készség
 kollégákra pozitív irányba hatni tudó személyiség csapatban való
együttműködő szellem
 Önállóság, önszervezés, ügyfél orientáltság, önmotiváltság, sikerorientáltság,
terhelhetőség, teljesítmény orientáltságú
 mobilitás, utazás Magyarországra eleinte havonta, majd negyedévente
Juttatások:
Gépkocsi, GPS,
Versenyképes jövedelem
Teljesítményarányos jutalék rendszer
Laptop, mobiltelefon,
Nagyfokú önállóság
Megbízható cég, bejelentett munka, fiatalos csapat, tréningek, …
Munkavégzés helye: kiemelt ipari területek, Temesvár, Nagyvárad, Brassó, Arad, …
Amennyiben felkeltette érdeklődését a leírásban szereplő pozíció és úgy érzi, hogy
megfelel az elvárásoknak, várjuk szakmai pályázati anyagát: CV, motivációs levél
magyarul, bérigény megjelöléssel, skype címmel az alábbi címre:
ildiko.kovacs@ihrsolutions.net

Közvetítési engedélyszám : 16311-3/2008-5100-590

