
Atrast potenciālos B2B klientus Vācijā un citās valstīs Eiropā;
Veikt proaktīvu jaunu klientu piesaisti;
Uzturēt veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem klientiem;
Izstrādāt atbilstošus sadarbības piedāvājumu;
Izstrādāt un ieviest inovatīvus un efektīvus risinājums
pārdošanas procesā;
Sadarboties ar citām uzņēmuma struktūrvienībām pārdošanas
procesa kvalitatīvai nodrošināšanai.

HQ CHIPPER PARTS veiksmīgi darbojas metālapstrādes jomā.
Uzņēmuma specializācija ir koksnes šķeldotāju un granulu
ražotņu rezerves daļu ražošana, remonts un restaurācija. Kopš
dibināšanas uzņēmums ir  izaudzis par 50 cilvēku komandu ar
klientiem vairāk kā 30 valstīs. Uzņēmums turpina strauji augt,
tāpēc tiek aicināti komandā jauni kolēģi, kuriem patīk strādāt
dinamiskā darba vidē un kuri izaicinājums uztver kā iespēju augt
un pilnveidoties.

Rise up HR klients aicina pievienoties savā komandā 

Pieredze B2B pārdošanā vai vēlme to iegūt;
Spēja ātri pielāgoties un mācīties;
Lieliskas pārliecināšanas prasmes;
Teicamas komunikācijas prasmes;
Vēlme pašam organizēt savu ikdienu un plānot aktivitātes; 
Spēja komunicēt latviešu, vācu un vēlams arī angļu valodā; 
Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un patstāvīgi pieņemt
lēmumus.

 

Stabilu atalgojumu 1300 - 2000 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
atkarībā no profesionālajām zināšanām, prasmēm un darba
snieguma.
Draudzīgus un atbalstošus kolēģus;
Izaugsmes un profesionālās attīstības iespējas;
Atbildīgu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
Veselības apdrošināšanu (pēc noteikti nostrādāta laika);
Labus darba apstākļus;
Ērtu darba laiku.

 

Piesakot savu kandidatūru, kandidāta dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam.
Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā
ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA
"Rise up HR" (reģ.nr:40203246924) datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla
atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks
var atsaukt rakstiski.

B2B PĀRDOŠANAS
PROJEKTU VADĪTĀJS

NOVĒRTĒSIM, JA TEV IR

TU IEGŪSI

TEV TIKS UZTICĒTS

UZZINI VAIRĀK

Sūti savu CV uz personals@riseuphr.lv 
PRIECĀSIMIES AR TEVI APRUNĀTIES PAR
PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES IESPĒJĀM!


