Përfaqësues Ekzekutiv Shitjesh dhe Marketingu
eppc kërkon një Përfaqësues Ekzekutiv Shitjesh dhe Marketingu për klientin e saj, linjë konvertimi vëndase.
N jë vës ht r im i p ë rg jit hs hë m :
Kompania është në kërkim të një kandidati i cili duhet të ketë përqasje prezantuese profesionale dhe aftësi të
mira shitëse dhe marketimi. Të jetë korrekt, i organizuar dhe në gjendje që të krijoj dhe mbajë marrëdhënie
shumë të mira biznesi.
Për gj eg jësi të K r yes o r e:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezantimi dhe promovimi i produkteve të kompanisë tek klientët biznese;
Menaxhim i të gjithë ciklit të shitjeve;
Identifikimi i klientëve të rinj dhe vendosja e kontakteve me ta;
Mirëmbajtje e klientëve ekzistues;
Raportime periodike tek Administratori.

Kë r ke sa t pë r këtë p ozi ci on ja në :








Diplomë Universitare (E preferueshme në Marketing ose Administrim Biznes);
Përvojë në shitje B2B, jo më pak se 3 vjet;
Të njoh shumë mirë gjuhën Italiane;
Të jetë mbi 25 vjeç;
Të njoh MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
Të ketë leje drejtimi automjeti;
Të jetë i gatshëm të udhëtoj brenda vendit.

Të dh ën at :
Pozicioni:
Vendndodhja:
Orari:
Raporton tek:
Udhëtime pune:
Pagesa:
Kontrata:
Aplikimet mbyllen:

Përfaqësues Ekzekutiv Shitjesh dhe Marketingu;
Vorë;
48 orë në javë;
Administratori;
Po, brenda vendit;
Shumë e mirë (fikse + bonuse);
Sipas Kodit të Punës;
22.01.2015.

Si t ë a p li k on i :
Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera
shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it:
recruitments@eppc.al
Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj dhe dokumentet shoqëruese do të kualifikohen. Tek
ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

