Obchodný zástupca - divízia Hygiena
Miesto práce
v rámci SR - región na základe dohody
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď, resp. dohodou
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1.200 € vrátane odmien

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
•
•
•
•
•
•

hlavnou činnosťou je aktívne vyhľadávanie a oslovovanie nových zákazníkov
predaj a podpora predaja produktového portfólia spoločnosti - sortiment hygiena a
čistiaca chémia
implementácia nových produktov na trh
zodpovednosť za prípravu obchodných podmienok pre zákazníka, navrhovanie riešení
pre zákazníkov
prieskum trhu a konkurencie
ostatné činnosti súvisiace s pozíciou obch. zástupcu

Zamestnanecké výhody, benefity
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práca pre úspešnú dynamickú spoločnosť, ktorá je trhovým lídrom vo viacerých
oblastiach, kde pôsobí a podobnú ambíciu má aj v divízii Hygiena
práca v spoločnosti, kde kľúčovými hodnotami sú rešpekt, zodpovednosť
a výnimočnosť
práca v mladom dynamickom kolektíve
vysoké variabilné hodnotenie na základe predajných výsledkov
odborné zaškolenie
služobný automobil, mobilný telefón, služobný notebook
jazykové kurzy AJ v Bratislave
zaškolenie do systému SAP, BIS, Sales Sation
kariérny rast

• ostatné zamestnanecké výhody

Informácie o výberovom konaní
Svoj štruktúrovaný životopis nám prosím pošlite mailom na z.rohackova@europapier.sk Len
vhodných uchádzačov budeme kontaktovať s pozvaním na osobný pohovor.
Spolu so životopisom posielajte, prosím, aj nižšie uvedený text, ktorým vyjadríte súhlas so
spracovaním Vašich osobných údajov:
„Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti
Europapier Slovensko, spol. s r. o. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že
tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa
§ 20 odst. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.“
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2019

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači:
1. vzdelanie min. stredoškolské s maturitou
2. obchodnícke zručnosti, prax v obchode ako Obchodný zástupca min. 3 roky,
vyhľadávanie nových zákazníkov, budovanie zákazníckej klientely
3. znalosť trhového prostredia minimálne z jednej oblasti:
- hygiena, hygienické materiály
- čistiaca chémia
- upratovacie spoločnosti
- HORECA

Ostatné znalosti
•
•
•

Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Outlook

Jazykové znalosti
•

Nie je podmienkou

Vzdelanie v odbore
•

Nie je podmienkou

Pozícia je vhodná pre absolventa
Nie

Vodičský preukaz
B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
•
•
•
•
•
•

dynamická osobnosť, ktorá miluje úspech a je neustále ochotná učiť sa
zodpovednosť, rešpekt a výnimočnosť ako osobnostné hodnoty uchádzača
extrovertná osobnosť, ktorá rada vyhľadáva a komunikuje s novými zákazníkmi
zmysel pre samostatnosť a organizáciu práce
veľmi dobré prezentačné schopnosti
flexibilita a time-manažment

Inzerujúca spoločnosť

Europapier Slovensko, s.r.o. je vedúcim veľkoobchodom s papierom, obalovými materiálmi,
hygienou a tlačovými farbami a na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1991. Je súčasťou
skupiny Europapier Group, ktorá patrí do koncernu Heinzel Group a ktorá je dnes s viac ako
850 pracovníkmi v 13 krajinách vedúcou veľkoobchodnou spoločnosťou s papierom v strednej
a východnej Európe. V rámci divízie Hygiena je cieľom spoločnosti stať sa významným
partnerom pre svojich zákazníkov, zvyšovať svoj trhový podiel a to prostredníctvom
organického rastu, ako aj formou akvizícií lokálnych spoločností, podnikajúcich na slovenskom
trhu.
Počet zamestnancov
65 zamestnancov
Adresa spoločnosti
Europapier Slovensko, s. r. o.
Panónska cesta 40
852 45 Bratislava

