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Μηχανικός Πωλήσεων - Θεσσαλονίκη

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα
στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που
μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των
εταιριών και των υποψηφίων.
Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία τεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων με πολυετή
δυναμική παρουσία στην αγορά. Στο πλαίσιο της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης της
εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση
με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
Μηχανικός Πωλήσεων
(κωδ.: ΜΠ-20)
Το έργο: Δυναμική συμμετοχή στην ομάδα πωλήσεων με υποδειγματική εξυπηρέτηση
πελατών, παροχή τεχνικής υποστήριξης και αποτελεσματική ανάπτυξη πελατολογίου
Προδιαγραφές θέσης:
Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμο εξωτερικού. Επιθυμητές
μεταπτυχιακές σπουδές ΜΒΑ σε πωλήσεις ή διοίκηση
Αξιόλογη εμπειρία πωλήσεων σε εξοπλισμό ή προϊόντα τεχνικής φύσης στον χώρο
της βιομηχανίας, τουλάχιστον για 2 χρόνια
Επιθυμητή εξειδίκευση σε εξοπλισμό επεξεργασίας νερού, φίλτρων και σε συστήματα
παροχής πεπιεσμένου αέρα
Άριστη γνώση αγγλικών
Σύγχρονες δεξιότητες πληροφορικής και χρήσης PC
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και αυτενέργειας, λήψη αποφάσεων σε
συνθήκες πίεσης
Ικανότητα δυναμικής προσέγγισης πελατών, διαπραγματεύσεων, αποτελεσματικής
επικοινωνίας και επίτευξης στόχων
Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Άτομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με καλλιεργημένη παρουσία,
επαγγελματική εμφάνιση και έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών
Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το
βιογραφικό τους σημείωμα
(με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο
careers@peopleatwork-hellas.gr
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην
ενδιαφερόμενη εταιρία.
Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και
επαγγελματισμό.

