Departament comercial
Manager zonal de vanzari
Domeniul HVAC & FIRE PROTECTION
Raportează către : Directorul de vânzări sau in lipsa lui, Directorului general
Obiectivele specifice ale activitatii de munca:
- Încadrarea in obiectivele de buget discutate si stabilite
- Prospectează piața si identifică potențiali clienți.
- Asigura promovarea si vânzarea echipamentelor/produselor HVAC către toate categoriile de clienți
(proiectanți, investitori, contractori generali, firme de instalații)
Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului
- Răspunde de dezvoltarea bazei de clienți căutând activ noi clienți in zona sa de activitate
- Negociază contractele si răspunde pentru corecta executare a contractelor si acordurilor încheiate
cu clienții din portofoliu;
- Urmărește realizarea proiectelor
- Răspunde de încasările de la clienți
- Urmărește si realizează planul de vânzări lunar si anual stabilit;
- Stabilește si dezvolta o relație profesionala cu clienții companiei;
- Acorda asistenta tehnica si comerciala clienților si potențialilor clienți;
- Organizează si tine prezentări la clienții si partenerii societății
- Urmărește si informează referitor la prezența si activitatea concurentei
- Întocmește periodic rapoartele de activitate si bugete estimative;
- Participa activ la ședințe interne si colective si propune soluții de îmbunătățire
- Participa la programele de școlarizare ale companiei
Cerințe:
- Cunoștințe tehnice avansate in domeniul HVAC si FIRE PROTECTION;
- Cunoștințe foarte bune de tehnici de negociere și vânzări
- Cunoștințe bune de limbă engleză
- Disponibil pentru deplasări in țară in aria de care răspunde
- Experiența minima de 3 ani pe o poziție similara cu rezultate dovedite.
- Posesor permis de conducere categoria B.
- Cunoștințe de operare PC (Office)
Se oferă:
- activitate într-un mediu dinamic, tânăr si profesionist
- salariu fix, bonus funcție de realizarea obiectivelor, auto de serviciu, PC, smart phone.
Daca sunteti interesat, va rugam sa trimiteti CV-ul Dvs. insotit de o scrisoare de intentie in atentia
Domnului Catalin Curmei, catalin@eurovent.ro

