Manager ds. rozwoju rynku zagranicznego
DIGITRONIC AUTOGAS poszukuje pracownika na stanowisko Managera ds. rozwoju rynku zagranicznego. Mamy
ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku autogazowym zdobyte w niemal 40 krajach na całym świecie.
Każdego roku dostarczamy do nich już ponad 200 000 najlepiej dopasowanych zestawów instalacji autogazowych.
Do twoich zadań będzie należało:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

badanie i analizowanie podległych rynków, analiza konkurencji;
Identyfikacja potrzeb rynkowych klientów i przygotowywanie dostosowanych ofert handlowych;
kompleksowa obsługa klientów z zachowaniem dbałości o utrzymanie dobrych i długotrwałych relacji;
nadzór nad dokumentacją handlową oraz wysyłkami towarów;
aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie klientów w sektorze B2B;
prowadzenie negocjacji handlowych;
opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii sprzedażowych;
realizacja celów sprzedażowych;
budowanie pozytywnego wizerunku marki na podległych rynkach;
reprezentowanie firmy na różnego rodzaju wydarzeniach, targach, konferencjach.

Czego od ciebie oczekujemy:
• doświadczenia w branży na analogicznym stanowisku
• znajomości języka/ów: angielskiego / hiszpańskiego /
rosyjskiego
• doświadczenia w sprzedaży B2B (znajomości efektywnych
technik sprzedaży, posiadanie wysoko rozwiniętych
umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych i
komunikacyjnych)
• bardzo dobrej umiejętności obsługi komputera (MS
Office)
• strategicznego myślenia, kreatywności, samodzielności
• zaangażowania, inicjatywy i znakomitej organizacji
• prawa jazdy kat. B
• gotowości do uczestniczenia w wyjazdach służbowych

Co oferujemy:
• zatrudnienie na dogodnych dla Ciebie warunkach
(umowa o pracę/ B2B);
• motywacyjny system wynagrodzeń;
• odpowiedzialną i ciekawą pracę w profesjonalnym
i doświadczonym zespole;
• otwartość na Twoje inicjatywy i Twój realny wpływ na
rozwój firmy;
• możliwość uczestniczenia w zagranicznych wyjazdach
na targi i konferencje branżowe;
• perspektywy rozwoju zawodowego;
• wszelkie niezbędne do pracy narzędzia;
• wsparcie działu marketingu;
• pozytywną atmosferę i komfortowe warunki pracy
w nowym biurze;
• szkolenia zawodowe;
• imprezy integracyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mailowy info@digitronicgas.com z dopiskiem „Manager ds.
rozwoju rynku zagranicznego”. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr
133 poz.883 z późniejszymi zmianami).“

