Pracovná ponuka - obchodný zástupca
Spoločnosť, ktorá ponúka pracovnú ponuku: SKEAGIS, s.r.o.
Miesto práce: Západné Slovensko
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 500-1100 Eur
Termín nástupu: 1.11.2020
Druh pracovného pomeru: práca na plný úväzok
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: obchodný zástupca z Trnavského okresu:
- starostlivosť o existujúcich zákazníkov
- vyhľadávanie nových príležitostí
- zodpovedanie za predaj a prezentovanie produktov, prípadne služieb spoločnosti
- vykonávanie prieskumu trhu, monitorovanie konkurenčných aktivít
- udržiavanie pravidelnej telefonickej a e-mailovej komunikácie s partnermi
- organizovanie a vedenie obchodných rokovaní, konferencií
- predkladanie cenových ponúk, dohadovanie konečnej podoby zmluvných podmienok
- zodpovedanie za plnenie stanovených obchodných plánov a cieľov
Iné výhody: motivačné bonusy, flexibilný pracovný čas, práca v stabilnej spoločnosti, práca v
príjemnej a podpornej pracovnej atmosfére, iné benefity / ďalšie vzdelávanie, služobný automobil,
mobil ...
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelaniemin. II.stupňa
Počítačové zručnosti: Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy
Microsoft Outlook - základy
Požadovaná prax: nie je podmienka
Osobnostné predpoklady a zručnosti: samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, flexibilita,
kreatívnosť, iniciatívnosť, organizačné schopnosti, technické myslenie, orientácia na zákazníka,
ochota cestovať a pracovať v teréne, aktívny vodič
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti: Firma SKEAGIS, s.r.o. bola založená v roku 2002.
Zamestnáva špecialistov v oblasti informačných a geoinformačných technológii so skúsenosťami v
navrhovaní a tvorbe databázových aplikácii a informačných systémov podľa požiadaviek zákazníka v
poľnohospodárskej prvovýrobe. Základným pravidlom firmy je: "Kvalitné riešenie pre spokojnosť
zákazníka v dvoch oblastiach environmentálnej a agrárnej".
Počet zamestnancov 10-19.

Informácie o výberovom konaní (termín, kto bude oslovený, postup):
Hľadáme obchodného zástupcu z Trnavského okresu!
Profesijný životopis posielajte na adresu sekretariat@skeagis.sk.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Pracovný pohovor sa bude konať v meste Martin.
Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov predovšetkým práva dotknutej osoby, v súlade s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na www.sppk.sk. Súhlas môžete kedykoľvek
odvolať najmä zaslaním písomného odvolania na adresu sídla zdravotnej poisťovne, e-mailom
na sppk@sppk.sk, alebo odovzdaním písomného odvolania na úrade Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory.
Adresa spoločnosti: SKEAGIS, s.r.o.
Andreja Kmeťa 5397/23
036 01 Martin
http://www.skeagis.sk
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Habiňák
E-mail, na ktorom sa majú hlásiť záujemcovia: sekretariat@skeagis.sk

