Μηχανικός Πωλήσεων
τοποθεσία : Θεσσαλονίκη
κλάδος: μηχανικοί, βιομηχανία & logistics
Τύπος εργασίας: μόνιμη
Περιγραφή εργασίας
Είσαι νέος μηχανικός έτοιμος να ακολουθήσεις μια λαμπρή πορεία ως Μηχανικός Πωλήσεων;
Θέλεις να εργασθείς στο περιβάλλον μιας πολυεθνικής εταιρείας στο χώρο του κατασκευαστικού κλάδου και να
αποτελέσεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας πωλήσεων;
Ενδιαφέρεσαι να αναπτυχθείς επαγγελματικά και να ξεχωρίσεις στην αγορά εργασίας;
Εάν η απάντησή σου είναι ναι, τότε έχουμε την κατάλληλη θέση για εσένα.
παροχές
Η εταιρεία προσφέρει στον Μηχανικό Πωλήσεων τα παρακάτω:
•
Ανταγωνιστικό μισθό
•
Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση
•
Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό και laptop
•
Σύστημα bonus
•
Ιδιωτική ασφάλιση
•
Προοπτικές εξέλιξης εντός της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό
•
Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον και συνεχή υποστήριξη
αρμοδιότητες
Οι αρμοδιότητες του Μηχανικού Πωλήσεων είναι:
•
Διατήρηση των σχέσεων εμπιστοσύνης και της ικανοποίησης του πελάτη
•
Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας σε ήδη υπάρχοντες πελάτες
•
Επισκέψεις σε πεδία εργασίας αλλά και το χώρο των πελατών για εξυπηρέτηση αιτημάτων
•
Δειγματισμός και ολοκληρωμένη πώληση των προϊόντων της εταιρείας σε ήδη υπάρχοντες πελάτες
Προσόντα
Ο κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση του Μηχανικού Πωλήσεων θα πρέπει να διαθέτει:
•
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ως Πολιτικός, Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
•
Επιθυμητή προϋπηρεσία ως μηχανικός σε βιομηχανικό περιβάλλον ή ως μηχανικός πωλήσεων
•
Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών
•
Συγκροτημένη και αναλυτική σκέψη
•
Πάθος για τις πωλήσεις και την επίτευξη στόχων
•
Αυτοπεποίθηση και άριστη επικοινωνιακές δεξιότητες
•
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
•
Δίπλωμα αυτοκινήτου
πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση του Μηχανικού Πωλήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε με
την Χριστίνα Στερκέση στο 2310 414731. #salesengineering #jobsengineering
Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις
αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών
σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς
στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα
εμπιστευτικές.
Click here to apply now

