
Obsadzovaná pozícia:  Regionálny obchodník pre Západné Slovensko

Miesto výkonu práce: Bratislava, Račianska 69  /  Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj

Druh prac.pomeru: plný úväzok (trvalý pracovný pomer)

Termín nástupu: dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti :
Aktívne vyhľadávanie, kontaktovanie a získavanie nových zákazníkov.
Budovanie a rozvoj obchodných vzťahov spoločnosti v pridelenom regióne.
Starostlivosť o pridelených existujúcich zákazníkov. 
Plánovanie a organizácia obchodných aktivít a stretnutí.
Osobné stretnutia so zákazníkmi, aktívna komunikácia s potenciálnymi i existujúcimi zákazníkmi. 
Prezentácia spoločnosti a predaj produktov spoločnosti, poradenstvo.
Analýza požiadaviek a potrieb klienta, návrh riešení.
Vypracovávanie cenových ponúk a ich prezentácia zákazníkom. 
Uzatváranie obchodných prípadov a kúpnych zmlúv. 
Administratívna práca, pravidelný reporting nadriadeným.
Tvorba databázy klientov, prieskum a analýza trhu v pridelenom regióne.

Zamestnanecké výhody, benefity :
Práca na hlavný pracovný pomer v stabilnej spoločnosti.
Pracovné pomôcky k dispozícii - firemné auto, mobil, notebook.
Odborný a osobnostný rast (školenia a tréningy).
Stravné lístky plne hradené zamestnávateľom.
Príspevky na rôzne poistenia.
Vernostné odmeny.
Firemné akcie.

Informácie o výberovom konaní
Prosíme uchádzačov o zaslanie životopisu v slovenskom jazyku e-mailom na  job@dmpsteel.sk  .
ODPOVEDAŤ a KONTAKTOVAŤ budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú kritériá a budú vybraní na osobný pohovor.
Ďakujeme za pochopenie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: Stredoškolské s maturitou Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské I. stupňa Vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore : Technické, Strojárske, Stavebné

Jazykové znalosti : Nemecký jazyk - Úplný začiatočník (A1)  alebo  Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)

Administratívne a ekonomické znalosti : Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Skladové hospodárstvo - základy

Počítačové znalosti : Microsoft Windows – pokročilý OpenOffice - pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý

Vodičský preukaz:  B  (aktívny vodič)

Osobnostné predpoklady a zručnosti :
Komunikačné, prezentačné a argumentačné schopnosti.
Vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti.
Schopnosť prijímať odmietnutie, odolnosť voči stresu.
Orientácia na výsledky, flexibilita a trpezlivosť.
Zvládanie pravidelných služobných ciest - časté cestovanie po západnom Slovensku.
Znalosť produktov spoločnosti, prehľad a orientácia v oblasti !
Potenciál pre úspešný akvizičný predaj !
Trvalý/prechodný pobyt v BA alebo blízkom okolí.

Adresa spoločnosti

D.M.P. STEEL s.r.o. Kontaktné údaje
Račianska 69 Kontaktná osoba: Veronika Mičová
831 02 Bratislava Tel.: 02 / 4446 1161
http://www.dmpsteel.sk E-mail: job@dmpsteel.sk
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