Дочірня компанія міжнародної Групи компаній з надання аналітичних (лабораторних) послуг
розглядає можливість працевлаштування в Києві успішного кандидата на посаду менеджера з
продажів.
Вимоги та обов'язки Ви зможете знайти нижче.

1. Посада: Менеджер з продажів.
2. Кому підпорядковується: керівник відділу продажів.
3. Загальні обов‘язки: Відповідальний за планування, імплементацію та реалізацію плану
продажів аналітичних послуг.

4. Функціональні обов’язки:
•

Підтримання щоденної комунікації з клієнтам та вчасне реагування на їх запити.

•

Проведення регулярних зустрічей з клієнтами.

•

Забезпечення досягнення плану продажів та інших ключових показників діяльності.

•

Виставлення рахунків та забезпечення їх оплати.

•

Підготовка комерційних пропозицій та маркетингових матеріалів.

•

Оновлення баз даних компанії.

•

Звітування щодо досягнення відповідних та майбутніх показників діяльності.

•

Підготовка та направлення маркетингової електронної пошти.

•

Організація відвідування відповідних подій та конференцій.

•

Дослідження потенційних цільових галузей та клієнтів.

•

Підготовка бюджетних показників з дорученого напрямку.

5. Графік роботи: Понеділок – П‘ятниця 9-18 години.
6. Форма трудових відносин: безстроковий трудовий договір.
7. Випробувальний строк: 3 місяці.
8. Адреса місця роботи: м. Київ..
Вимоги до кандидата:

1. Диплом ВНЗ з економічних дисциплін або інших, пов‘язаних з посадою (сільськогосподарські
науки, продовольчі технології, хімія).

2. Технічні навики у сфері продажів.
3. Досвід проведення дослідження ринку.
4. Грунтовні знання продукту та індустрії, зв‘язки в одній з ключових індустрій.
5. Організація та планування.
6. Діловий етикет.
7. Стресостійкість.

8. Досвід роботи 4-5 років у відділах продажів компаній аграрного сектору, або виробників
продуктів харчування (досвід роботи в компаніях ЄС є перевагою).

9. Виняткові навички підготовки документів та комунікації.
10. Англійська мова B2, письмова та усна (С1 розглядатиметься як перевага).
11. Знання та навички, необхідні для виконання роботи:
12. Володіння ПК: Word, Excel, SharePoint, 1C та Outlook.
Умови працевлаштування:

1. Рівень заробітної плати (на місяць, gross): фіксована від 12000 грн., плюс щомісячне
преміювання.

2. Соц. пакет: медичне страхування, премія при виконанні плану продажів.

