SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY, DZIAŁ HANDLOWY (JĘZYK ANGIELSKI)

Firma ATEPAA (www.atepaa.com) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji oraz wdrażaniu
całościowych projektów wyposażenia w meble dla hoteli, restauracji, sklepów oraz klubów fitness.
Realizujemy projekty dla klientów z całego świata. Dzięki własnej nowoczesnej hali produkcyjnej i
kreatywnemu zespołowi projektowemu, jesteśmy w stanie sprostać każdym, nawet najbardziej
wymagającym projektom. Szukamy ludzi, nie CV – twoja osobowość, organizacja pracy i chęć nauki
jest ważniejsze od Twojego dotychczasowego doświadczenia.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Twoje główne zadania:
-

Obsługa telefoniczna i mailowa wybranych klientów zagranicznych w celu poprawnej i
terminowej realizacji zamówień sprzedażowych.
Przyjmowanie i wprowadzanie zamówień do systemu.
Kompletowanie i monitorowanie obiegu dokumentów handlowych – tworzenie ofert i ich
weryfikację z klientem.
Budowanie relacji z nowymi klientami i ich aktywne poszukiwanie.
Wsparcie dla działu handlowego.
Aktualizowanie cenników, wysyłanie próbek towarów, tworzenie baz danych.

Szukamy osoby, która:
-

posiada umiejętność pracy w dużym zespole i rozwinięte zdolności interpersonalne,
jest odpowiedzialna, dokładna i nie ma problemu w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu
relacji,
jest samodzielna w działaniu,
bardzo dobrze organizuje system pracy.

WYMAGANIA
O Tobie:
-

jesteś zorganizowany i samodzielny oraz umiesz ustalać priorytety,
lubisz i potrafisz pracować w zespole, w szybko zmieniającym się środowisku,
swobodnie posługujesz się językiem angielskim,
masz umiejętności w nawiązywaniu kontaktów i budowaniu relacji,
sprawnie posługujesz się programami z pakietu office,
jesteś kreatywny i masz głowę bogatą w pomysły i rozwiązania,
posiadasz doświadczenie w zakresie sprzedaży oraz współpracy z klientem.

OFERUJEMY
Chcemy:
- abyś został z nami na dłużej - zapewniamy umowę o pracę,
- dać Ci dodatkowe benefity (karnet do klubu fitness, nauka języka obcego),
- aby miło Ci się pracowało - praca w młodym i energicznym zespole,
- abyś uczył się nowych rzeczy - uczestnictwo w realizacji ambitnych i nieszablonowych projektów
oraz szkolenia,
- żeby twoja praca u nas była przyjemna – otrzymasz niezbędne narzędzia pracy.

