
 

 
 

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 AE στον κλάδο των μέσων ατομικής 
προστασίας. Στα πλαίσια της περαιτέρω εμπορικής ανάπτυξης της εταιρίας κι 
εμπλουτισμού του κωδικολογίου προϊόντων της, αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
και πανελλαδική εμβέλεια: 
 

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

         (κωδ DS-18) 
 

Το έργο: Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών πανελλαδικά για τους νέους 
κωδικούς προϊόντων, και στη συνέχεια διαχείριση του δικτύου 
χονδρεμπόρων-συνεργατών πανελλαδικά                                                       
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•   Ενέργειες αποτελεσματικής έρευνας αγοράς και δυναμικής ανάπτυξης δικτύου 
συνεργατών, μέσω πολλαπλών επιτόπιων επισκέψεων. 
•  Επικοινωνία κα διαχείριση νέου δικτύου συνεργατών-χονδρεμπόρων σε όλη την 
Ελλάδα, μέσω τακτικών επισκέψεων, με βάση την πολιτική της εταιρείας.  
•  Εφαρμογή του πλάνου πωλήσεων και συνεχής παρακολούθηση των στόχων 
κάθε συνεργάτη σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας. 
•  Διαχείριση, στοχοθέτηση και διαπραγμάτευση ετήσιας συνεργασίας με κάθε 
χονδρέμπορο 
 
Προσόντα: 
 Ειδίκευση σε θέματα ανάπτυξης πωλήσεων χονδρικής μέσω δικτύου 

συνεργατών, μέσω σπουδών/κατάρτισης και εμπειρίας 
 Επιθυμητές σπουδές σε marketing ή διοίκηση επιχείρησεων 
 Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε ανάλογο ρόλο ανάπτυξης 

πωλήσεων χονδρικής, κατά προτίμηση με προϊόντα non food 
 Καλή γνώση Αγγλικών, άνεση χρήση Η/Υ 
 Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας (γραπτή, προφορική, ηλεκτρονική) 
 Ικανότητα εστίασης σε αποτελέσματα και στόχους 
 Σύγχρονες τεχνικής πωλήσεων και διαπραγματεύσεων 
 Αναλυτική σκέψη και διπλωματική προσέγγιση. 
 Δυνατότητα συχνών ταξιδιών εντός Ελλάδας με διανυκτερεύσεις. 
 
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας τον 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. 

 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και  

αντιμετωπίζονται  με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 


