Από το 1866 η Bizerba διαμορφώνει ουσιαστικά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της
ζύγισης και είναι σήμερα παρούσα σε περίπου 120 χώρες με πάνω από 4.100 υπαλλήλους.
Για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη η Bizerba Hellas επιθυμεί να προσλάβει:
Υπεύθυνο πωλήσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεων στο χώρο της βιομηχανίας τροφίμων.
Industrial Sales Consultant
Καθήκοντα – Αρμοδιότητες – Ευθύνες
• Εφαρμογή της στρατηγικής των πωλήσεων που έχει οριστεί από την διοίκηση
• Βαθιά γνώση των λύσεων της Bizerba για την ανάδειξη των ωφελειών εφαρμογής τους
• Η ανάπτυξη της αγοράς και η επίτευξη των στόχων πωλήσεων και κερδοφορίας
- Υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων σε υφιστάμενους πελάτες
- Προώθηση των λύσεων της Bizerba σε νέους πελάτες
• Περιοχή ευθύνης η Βόρεια Ελλάδα: Μακεδονία και Θράκη
• Συνάντηση με πιθανούς νέους πελάτες σε τακτική βάση
• Κατανόηση των αναγκών του πελάτη και κάλυψη αυτών των αναγκών με λύσεις Bizerba
• Διαπραγμάτευση των προτεινόμενων λύσεων, με στόχο την επίτευξη αποδοτικών
συμφωνιών, αμοιβαία επωφελών
• Διατήρηση στενών επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες για τη βελτίωση του
επιπέδου ικανοποίησης τους
• Διερεύνηση των τάσεων της αγοράς για τον προσδιορισμό – αποτύπωση δυνατοτήτων
ανάπτυξης των πωλήσεων και αντιμετώπισης του ανταγωνισμού
• Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων αναφορών για την διοίκηση
• Διαχείριση των ευκαιριών πώλησης
Προφίλ υποψηφίου
• Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας σε πωλήσεις εξοπλισμού στο χώρο της βιομηχανίας
τροφίμων
• Προσήλωση στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και την υλοποίηση της στρατηγικής
πωλήσεων
• Υψηλό επίπεδο συνεργατικότητας και ομαδικού πνεύματος για την επίτευξη των κοινών
στόχων
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής
• Έμφαση στη δημιουργία υγιών σχέσεων συνεργασίας
• Άνεση παρουσιάσεων σε υψηλόβαθμα στελέχη
• Απαραίτητη γνώση των Αγγλικών. Θα εκτιμηθεί γνώση των Γερμανικών
• Πολύ καλή γνώση του MS Office: Excel, Word, Outlook
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)
Τι προσφέρουμε
Στην Bizerba, συγκεντρώνουμε τις παραδοσιακές αξίες μιας οικογενειακής επιχείρησης και τις
διεθνείς ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης μιας παγκόσμιας επιχείρησης. Αυτό ονομάζουμε
"Bizerba Open World" και στόχος μας είναι να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο μαζί σας.
Η αίτηση σας
Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!
Στοιχεία επικοινωνίας:
• Email: Bizerba-Hellas@Bizerba.com
• Τηλ/νο: 2106127600

