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FULLTIME | EUROFAST® HUNGARY
Lapos tető szigetelés és csarnokburkolás területén vagy ehhez kapcsolódó helyen már dolgoztál,
és szeretnél részt venni az Eurofast sikereiben, akkor szeretnénk veled beszélni!
Az értékesítésben dolgoznál. Te vagy az első kapcsolat az ügyfelek számára, és te felelsz a régiód értékesítéséért és bővítéséért. Feladatod eladni a rögzítési rendszert a végfelhasználóknak, valamint a lapos tetők és homlokzati rendszerek kereskedőinek. Az ügyfeleink
érdekeit, elégedettségét képviseled. Ezt az ügyfelek, építkezések rendszeres látogatásával érheted el. Műszaki megoldásokat kínálsz az
ügyfelek részére és az elégedettségéküket az ügyfélszolgálattal együttműködve biztosítod.

FELADATOK ÉS FELELŐSSÉGEK:
• Értékesítési célok elérése, az ügyfelek elégedettségének növelése és biztosítása
• Építkezések rendszeres látogatása, lapos tetőn mérések, kiszakító vizsgálatok
• elvégzése
• Új ügyfelek megszerzése és megtartása, a meglévők kiszolgálása
• Ajánlatírás, megrendelések és szállítások nyomon követése a kitűzött célok
• elérése érdekében
• Ügyfeleidnek első kapcsolat felvételi pontként elérhető legyél
• Az ügyfélkapcsolat folyamatosan optimalizálása strukturált ügyfélkontaktuson
• keresztül
• Új termékek és / vagy promóciók bemutatása
• Jelentés a projektekről, várható beruházásokról és ügyfeleidről vezetődnek
• Új lehetőségek, problémák, projekt specifikus ajánlatok és megrendelése

KÉPESSÉGEK / KOMPETENCIÁK
• Kereskedelmi hozzáállás
• Magasban nincs téliszonyod, építkezés viszontagságai télen hidegben,nyáron melegben , esős időszakban nem zavarnak
• Felelősség tudat
• Kezdeményező képesség
• Kommunikációs készség, számítógép office alapismerete
• Problémamegoldó képesség
AJÁNLAT
• Versenyképes fizetés és cafetéria
• Vállalati autó és telefon
• Folyamatos képzés idi
• Bónusz ng technical solutions in the field of flat roof and cladding
CÉGPROFIL EUROFAST®?
A Eurofast vezető gyártója és szállítója Európában a lapos tetők és csarnokburkoló rögzítő elmeknek,cégcsoportunk Európa több mint 25 országában exportál.
A vállalat növekedésének és törekvéseinek köszönhetően Magyarországon értékesítési csapatunkat szeretnénk bővíteni. Egy flexibilis,nyitott légkörű fiatalos
csapat vár rád. Cégünk Magyarországon 20 éve van jelen, idén 740m2-el bővítjük
raktárunkat a környező országokból és a hazai megrendelések növekedésének
köszönhetően.

Ha érdekel az állásajánlatunk
kérlek küld el önéletrajzodat a következő címre:
zsolt@vrfh.hu
Sigray Zsolt - ügyvezető részére
Telefonon is érdeklődhetsz
Sigray Zsolt - 0036 209 891 046

2330 Dunaharaszti-lparterulet
Jedlik Anyos u. 18/C, Hongarije
Eurofast® , Van Roij Hungaria Kft.

