Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείοboutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.
Ο πελάτης μας είναι εμπορική και παραγωγική εταιρία με προϊόντα FMCG. Στα
πλαίσια
της
αποτελεσματικής
λειτουργίας
της
εταιρίας,
αναζητούνται
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης στελέχους
πωλήσεων, με έδρα την Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
(κωδ WM-20)
Το έργο: Οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου
πωλήσεων μέσω χονδρεμπόρων, με επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων.
Προσόντα:
• Σπουδές σε τομείς διοίκησης, πωλήσεων ή μάρκετινγκ
• Εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στις πωλήσεις χονδρεμπορίου, εκ των οποίων 3
τουλάχιστον σε θέσεις ευθύνης με διοίκηση ομάδας.
• Εμπειρία σε κλάδο FMCG (ταχέως κινούμενα προϊόντα) αποτελεί πρόσθετο
προσόν.
• Πολύ καλές ικανότητες ανάλυσης, κατάρτισης και παρακολούθησης
προϋπολογισμών και προβλέψεων.
• Πολύ καλή εμπορική αντίληψη, ικανότητα αποτελεσματικής επεξεργασίας και
κατανόησης αριθμητικών δεδομένων
• Ικανότητα ανθρωποκεντρικής προσέγγισης και διοίκησης ομάδας πωλητών και
συνεργατών
• Ικανότητα προώθησης και ανάπτυξης πωλήσεων, επέκτασης δικτύου πωλήσεων
και διείσδυσης σε νέους τομείς της αγοράς, διαπραγματεύσεων και επίτευξης
αποτελεσμάτων
• Αριστη γνώση αγγλικών, πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Ατομο με πολλαπλά προσόντα (multi skilled), με αυξημένη δημιουργικότητα,
καλό παρουσιαστικό και επικοινωνία, και έμφαση στην επίτευξη στόχων
• Σοβαρότητα, σεβασμός στο συνεργάτη
• Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, διαπραγματευτικές ικανότητες,
επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα
το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της
θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr ή στο fax 2310-517.494
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.
Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

