Poltronic S.A. jako wiodąca firma na rynku, specjalizującą się w hurtowej sprzedaży oświetlenia LED,
w związku ze stałym rozwojem struktur poszukuje Kandydatów/Kandydatek na stanowisko:

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Region: Warszawski
Obszar działania: woj. mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie,
Numer referencyjny: RKS/2014/WA
Preferowane miejsce zamieszkania: Warszawa
Zakres obowiązków:










pozyskiwanie nowych klientów na podległym terenie,
prowadzenie systematycznych spotkań biznesowych z klientami,
budowanie trwałych relacji z klientami,
aktywny i skuteczny rozwój bazy obsługiwanych klientów,
budowanie i umacnianie wizerunku marki u klienta,
dbałość o jakościową ekspozycję i dystrybucję produktów firm,
przygotowywanie ofert sprzedażowych,
realizacja planu sprzedaży w regionie,
prowadzenie dokumentacji związanej z pracą regionalnego kierownika sprzedaży.

Wymagania:








znajomość lokalnego rynku dystrybutorów branży elektrotechnicznej,
nastawienie na realizację założonych celów,
komunikatywność, elastyczność, umiejętności autoprezentacji,
systematyczność, wytrwałość, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu, planu,
zdolności analityczno-organizacyjne oraz umiejętność planowania i zarządzania czasem,
posiadanie prawa jazdy kat. B i doświadczenia w prowadzeniu samochodu osobowego,
gotowość do podróży służbowych w obrębie podległego regionu – warunek konieczny.

Oferujemy:








atrakcyjne wynagrodzenie: podstawowe + premia uzależniona od wyników sprzedaży,
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, w stabilnych warunkach,
pracę w młodym i dynamicznym zespole, dobrą atmosferę pracy w zespole
regularne szkolenia produktowe oraz handlowe,
odpowiedzialną i ciekawą pracę oraz możliwość rozwoju i samorealizacji,
typ umowy: umowa o pracę,
nowoczesne narzędzia pracy.

Oferty zawierające CV ze zdjęciem i list motywacyjny prosimy nadsyłać na adres: praca@poltronic.eu lub
listownie na adres siedziby:
Poltronic S.A.
ul. Zachodnia 3
55-011 Siechnice
z dopiskiem w tytule: PRACA/Regionalny Kierownik Sprzedaży (Warszawa)
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust z
2002 r. Nr 101 poz. 926)”
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