
 

 

 
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. 
 
O πελάτης µας είναι βιοµηχανική και εµπορική εταιρία στον κλάδο τροφίµων µε 
αναγνωρίσιµα προϊόντα και σηµαντικό όγκο εξαγωγών. Στα πλαίσια της δυναµικής 
ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι µε στόχο την 
κάλυψη της παρακάτω θέσης µε έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης.: 
 

EXPORT AREA MANAGER 
(κωδ IRSM-17) 

                                          

Το έργο: Αποτελεσµατική διαχείρηση και ανάπτυξη πελατολογίου και πωλήσεων 
βάσει στόχων στην περιοχή και τις χώρες ευθύνης. 
 
Κύρια Καθήκοντα: 
•  Ευθύνη/αρµοδιότητα για την υλοποίηση της στρατηγικής πωλήσεων ανά  
    κατηγορία προϊόντων και περιοχή ευθύνης  
•  Συστηµατική αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας συνεργαζόµενων δικτύων  
•  Ευθύνη/αρµοδιότητα σχεδιασµού / προγραµµατισµού των ενεργειών βάσει  
    στόχων ανά κανάλι και περιοχή ευθύνης 
•  Ευθύνη επίτευξης προϋπολογισµού για περιοχές και κανάλια ευθύνης και  
    συµµετοχή στην διαµόρφωση διορθωτικών ενεργειών  
•  Ανάλυση των τάσεων της αγοράς και προγραµµατισµού ανάπτυξης των  
    καναλιών διανοµής στις περιοχές ευθύνης 
 
Προσόντα: 
• Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονοµικής κατεύθυνσης ΤΕΙ/ΑΕΙ. Επιθυµητές 

µεταπτυχιακές σπουδές σε ∆ιεθνές Εµπόριο. 
• Πτυχίο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης σχετιζόµενο µε τεχνολογία τροφίµων 

(Γεωπονία, Κτηνιατρική, Χηµικό) θα αξιολογηθεί ως πρόσθετο προσόν  
• Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 8 ετών σε τµήµατα Πωλήσεων µε 

δραστηριοποίηση στα καταναλωτικά (FMCGs) προϊόντα 
• Πρόσθετη προϋπηρεσία σε πωλήσεις σε αγορές εξωτερικού ή σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται µε φρέσκα προϊόντα (ψυγείου), θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  

• Εµπειρία παρακολούθησης και χρήσης εργαλείων Budgeting/Forecasting 
• Αριστη γνώση Αγγλικών, επιθυµητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
• Ανετη χρηση τεχνολογίας πληροφορικής 
• Ικανότητα αποτελεσµατικής επικοινωνίας, επιχειρηµατολογίας, πειθούς, 

συνεργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων. 
• Ικανότητα αποτελεσµατικής επεξεργασίας αριθµητικών δεδοµένων. 
• ∆υνατότητα συχνών ταξιδίων 
• Επαγγελµατισµός και προσανατολισµός στο αποτέλεσµα 
• Κουλτούρα επίλυσης προβληµάτων 
  
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 ή στο 
fax 2310-517.494 


