Operational Leasing Consultant
EPPC Albania kërkon një Operational Leasing Consultant për një ndër kompanitë më serioze dhe të
konsoliduara në vend, në sektorin e kujdesit shëndetësor.
Përgjegjësitë Kry esor e:
1. Krijon dhe mban marrdhënie me klientët për OPL (operational lease);
2. Zhvillon biznesin e OPL duke krijuar marrëdhëniet me klientët, njohjen e nevojave të tyre, njohjen e
produktit, prezantimin tek klientët dhe finalizimin me shitje;
3. Monitoron dhe ndjek kthyeshmërinë e OPL, pagesën në kohë të kësteve, nevojat ne evoluim të
klientëve; aktivitetin pas shitjes;
4. Azhornohet me situatën e tregut për leasing, kreditë, cmimet, kushtet e tjera të jenë në koherencë me
zhvillimin e tregut të leasing-ut;
5. Kordinon punën me departamentet e shitjeve të furnitorëve të pajisjeve, si ndërmjetës për blerjen e
tyre, si dhe me departamentin e financës për regjistrimet e pajisjeve dhe pagesës së kësteve;
6. Mban marrëdhëniet me bankat apo kompanitë e leasing-ut në rast të financimeve nga keto institucione.
Kërkesat për këtë poz icion janë:








Diplomë Universitare; (Degët e Shkencave Ekonomike janë të preferueshme)
Të ketë përvojë të mëprshme në shitje B2B; (përvoja në shitje të OPL, përbën avantazh)
Të ketë njohuri të OPL dhe Leasing, ose të kredisë bankare;
Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;
Njohuri të mira të paketës MS Office (kryesisht Word-Excel);
Të ketë leje drejtimi automjeti dhe disponibilitet për të udhëtuar;
Të ketë aftësi të mira prezantimi, komunikimi dhe i orientuar drejt marrëdhënieve me klientin.

Të dhënat:
Pozicioni:
Vendndodhja:
Orari:
Pagesa:
Kontrata:
Aplikimet mbyllen:

Operational Leasing Consultant;
Qendër, Tiranë;
40 orë;
Shumë e mirë; (fikse + bonus + makinë)
Sipas Kodit të Punës;
20.03.2017.

Si të aplikoni:
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.

