Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
Polska | Czechy | Słowacja | Węgry | Rumunia | Niemcy | Hiszpania | Włochy | Holandia

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy dystrybutorem elementów
elektronicznych, elektrotechnicznych,
wyposażenia warsztatowego oraz
automatyki przemysłowej.
Od 26 lat konsekwentnie budujemy swoją
pozycję w Europie i na świecie.
Obsługujemy klientów z ponad 125 krajów,
a dzięki nowoczesnemu magazynowi
wysyłamy ponad 3000 paczek dziennie.
Zatrudniamy ponad 500 pracowników
w Polsce i spółkach zależnych.

CO OFERUJEMY?

KOGO SZUKAMY?

Specjalisty ds. sprzedaży
z językiem angielskim
(miejsce pracy - Łódź)
Zakres obowiązków obejmuje:
ü
Przyjmowanie zamówień od klientów;
ü
Rozwijanie współpracy z istniejącymi klientami;
ü
Przygotowywanie ofert sprzedażowych;
ü
Nadzór nad realizacją zamówień klientów;
ü
Analizowanie potrzeb i wymagań rynków.

CZEGO OCZEKUJEMY?
możliwość rozwoju
i szkolenia

międzynarodową
kadrę

prywatną opiekę
medyczną

wczasy pod gruszą /
karty prepaidowe

karty sportowe;
sekcje sportowe

integracje

ü
Biegłej znajomości języka angielskiego;
ü
Doświadczenia w sprzedaży;
ü
Umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych;
ü
Umiejętności obsługi komputera;
ü
Dyspozycyjności, komunikatywności, elastyczności oraz łatwości w nawiązywaniu
kontaktów;
ü
Doświadczenia na podobnym stanowisku.
Dodatkowym atutem będzie:

dofinansowanie
do obiadów

parking
dla rowerzystów

świeże owoce
i jogurty

PRZYDATNE LINKI
TME Kariera
Dowiedz się więcej o TME
jako pracodawcy!
Może zainteresują Cię
inne oferty pracy?

ü
Znajomość drugiego języka obcego;
ü
Znajomość programu SAP;
ü
Wiedza praktyczna z dziedzin elektroniki, elektryki, automatyki lub pokrewnych.
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Aplikacje prosimy przesłać na: praca@tme.pl
W tytule wiadomości proszę powołać się na nazwę stanowiska.

tme.eu
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana
dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (93-350), przy ulicy Ustronnej 41. Dane osobowe będą udostępnianie tylko i wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Jeżeli chcesz, aby po zakończeniu rekrutacji Twoje CV pozostało w bazie danych
Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-350), ulicy Ustronnej 41 w celu wykorzystania w przyszłości, zamieść w swoich dokumentach aplikacyjnych poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych
procesów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

