Obchodníci, nechcete být jen další v řadě?
Firma Newia, s.r.o. servisuje a prodává zemědělskou techniku, zajišťuje tedy dodávky
nové techniky, dodávky použité techniky, dodávky náhradních dílů, odborné poradenství,
opravy a do svého týmu hledá schopného člověka na pozici:

OBCHODNÍK / OBCHODNICE (PRODEJCE STROJŮ A TECHNIKY)
 Máte zápal a chuť pomáhat klientům hledat vhodné řešení, aby jejich práce byla
efektivnější a více vydělávala?
 Raději upevňujete dlouhodobý vztah s klientem, než několikrát denně klepat na
nové dveře?
 Děláte práci srdcem?
 Nevadilo by Vám znát situaci na trhu moderních strojů a zemědělské techniky?
Šanci má každý, kdo byl ve svém životě úspěšný a může to doložit.
Náplní Vaší práce bude prodávat, naslouchat a radit klientům, příprava obchodních
nabídek, účast a organizace výstav, cestování v rámci západních Čech a hledání řešení pro
otázky klientů v oblasti zemědělské techniky.
Výsledkem Vaší práce budou uzavřené smlouvy na dodávku strojů a techniky a pravidelně
navštěvovaní a informovaní klienti.
Co byste měl/měla splňovat a co požadujeme:
- dobré výsledky z předchozích činností (zaměstnání, u absolventů brigáda, praxe...);
- potřebujeme, abyste již měl předchozí obchodní zkušenosti, zvládal jste fáze obchodního
jednání a dovedl zákazníka získat pro dlouhodobou spolupráci;
- přínosem (nikoli podmínkou) je Vaše předchozí působení v oblasti zemědělství;
- podmínkou je, aby za Vás mluvily výsledky Vaší práce, domluvené zakázky a dobré
reference od klientů, nikoli hodiny na docházce;
- uživatelská znalost PC;
- řidičský průkaz skupiny B.
Co získáte, když se přidáte k nám?
Hledáme dalšího člena do NEWIE, který bude našim klientům pomáhat se správnou
volbou zemědělského stroje a techniky. Budete mít vedle sebe zkušeného kolegu a
kolegyni, kteří Vás rádi zaučí a případně pomůžou. Budete mít k dispozici produktové
specialisty, kteří Vám budou oporou. Pokud budete dobří, dostanete důvěru pro Vaše
rozhodnutí, samostatnost a zodpovědnost, služební auto, tel., PC a nadstandardní mzdu.
Nejste právě Vy nebo někdo z Vašeho okolí tím koho hledáme? Více zde: www.newia.cz
Pokud jsme Vás zaujali, kontaktujte prosím paní Ivanu Vacíkovou na vacikova@newia.cz
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