ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ (МЕБЕЛЕН ОБКОВ)
ЗА ЦЕНТРАЛНА И ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
Нашият клиент е българското представителство на немската фирма Hettich. Hettich е един от
най-големите производители на мебелен обков в световен мащаб. Ден след ден пред повече от
5500 служители стои предизвикателството да създават интелигентна “Техника за мебели”.
Централата на семейната фирма Hettich е в Кирхленгерн, Германия. Там се раждат идеи за
мебелен обков, които оформят настоящето и бъдещето.
Станете част от световното семейство на Hettich. Открийте перспектива и поемете нови
предизвикателства.
Във връзка с разширяване на екипа си в България представителството търси „Търговски
представител за Централна и Югозападна България”.
Изисквания:
-

Завършено висше образование или студент в магистърска програма със специалност
“Технология на дървесината” или “Инженерен дизайн”.

-

Отлично ниво на владеене на немски или английски език.

-

Свидетелство за правоуправление на МПС, категория В.

-

Възможности за чести бизнес пътувания в страната.

-

Ефективни умения за комуникация и водене на преговори

-

Висока мотивация, отговорност и ангажираност, предприемачески дух, както и желание
за развитие.

Основни функции и отговорности:
-

Планиране, подготовка и извършване на посещения на клиенти с цел обогатяване и
развитие на клиентската база данни в района, за който отговаря.

-

Представяне на продуктите, обучение в обкова и техническо консултиране на
клиентите.

-

Обслужване и подпомагане на търговските партньори на Hettich.

-

Участие в местни изложения, на които Hettich представя продуктите си.

Условия:
-

Възможност за по-нататъшно усъвършенстване и кариерно развитие.

-

Отлични условия за работа, атрактивно първоначално възнаграждение, включително
бонусна система

-

Фирмени продуктови обучения в България и Германия.

-

Служебен автомобил, лаптоп, телефон

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на
job@synecticaconsult.com; телефон за контакт: 0888140 764, 02 873 95 94.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с
изискванията на ЗЗЛД. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на
интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД агенция за подбор на персонал –
лиценз 1414 до 09.03.2017г.

