Imaš visoke cilje brez meja?
Ali znaš organizirati in koordinirati delo v timu?
Obvladaš komercialne veščine?
Si se pripravljen spopasti s konkurenco?

Delovno mesto:

KOMERCIALIST-TRŽNIK za področje barvnih kovin (m/ž)
Kraj dela: Ljubljana
V našo ekipo vabimo osebo, ki ima:
•
•
•
•
•
•
•

vsaj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri,
minimalno pet (5) let delovnih izkušenj v prodaji, kot
samostojni komercialist tržnik,
znanje tujih jezikov: znanje angleščine, zaželeno znanje
nemščine,
računalniško znanje: Windows, Word, Excel, Internet,
Outlook,
dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
sposobnost dela v stresnih situacijah,
samoiniciativnost, pozitivno naravnanost, sposobnost
timskega dela, iskanja rešitev ter reševanja konfliktnih situacij.

Od vas pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skrb za doseganje planov pri obstoječih in novih kupcih,
pridobivanje novih kupcev,
izdelava planov aktivnosti za pospeševanje prodaje,
priprava analiz za potrebe vodstva,
sodelovanje pri izdelavi letnega plana prodaje,
organizacija prevozov (pridobivanje ponudb, naročanje,…),
skrb za plačila,
skrb za reševanje reklamacij,
priprava ponudb, predračunov, faktur,
redna komunikacija s kupci,
obiski kupcev,
izobraževanje kupcev na terenu in v podjetju,
priprava cenikov.

V zameno vam nudimo:
•
•
•
•

zaposlitev za določen čas (1 leto) z možnostjo zaposlitve za
nedoločen čas v poslovni enoti Ljubljana,
redno in stimulativno plačilo,
delo v uspešnem in dinamičnem kolektivu,
možnost strokovnega in osebnostnega razvoja.

KDO SMO?
Meltal IS je del grupacije, ki sodi med pomembnejša podjetja na trgu
odpadnih barvnih kovin v tem delu Evrope. Poleg reciklaže se ukvarja
s prodajo izdelkov barvnih kovin za potrebe industrije, strešnih in
fasadnih panelov, trapeznih plošč ter krovsko-kleparskih izdelkov pod
blagovno znamko METRAPAN. Svoj prodajni program za krovce in
kleparje pa konstantno širimo na vse produkte za streho in fasado, da
lahko našim partnerjem zagotovimo celosten servis na enem mestu.

Info: www.meltal-barvnekovine.si | www.metrapan.si
Zainteresirane kandidate vabimo, da posredujejo svojo
prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na
elektronski naslov: petra.adam@meltal.si do 25.11.2020.

