Álláshirdetés
Kereskedelmi-értékesítési
osztályvezető - 2022.
Vállalatunk több évtizede foglalkozik vasúti személykocsik beltéri elemeinek dizájnjának kialakításával,
fejlesztésével és gyártásával.
Európa számos pontján rendelkezünk partnerekkel, saját fejlesztésű termékeink megtalálhatóak a világ
legmodernebb vasúti kocsijaiban: német ICE, osztrák Railjet, svájci SBB, angol Desiro, valamint MÁV IC+
Döntő mértékben exportra termelünk, legfontosabb vevőink Siemens AG és ALSTOM-Bombardier TS,
belföldön MÁV üzemek.
Képviseltetjük magunkat Európa legnagyobb vasútipari szakkiállításán az INNOTRANS-on is.
Cégünk 2 magyarországi telephellyel rendelkezik, 220 munkavállalót foglalkoztat.
Vállalatunk dinamikusan fejlődik, legmodernebb gépparkkal rendelkezik.
Új munkatársat keresünk az alábbi területen:

Kereskedelmi-értékesítési osztályvezető
Feladatok:
•

Napi szintű kapcsolattartás a vevőkkel magyar, angol, vagy német nyelven

•

Ajánlatkérések befogadása, továbbítása a társosztályoknak

•

Elkészült ajánlatok kiadása, nyomon követése

•

Megrendelések befogadása, ellenőrzése, egyeztetése

•

Szerződések előkészítése, ellenőrzése

•

Napi operatív értékesítési feladatok irányítása, ellenőrzése

•

4 fő kereskedelmi ügyintéző feladatainak koordinálása

•

Kiszállítások szervezésének irányítása, felügyelete mindkét telephelyen

•

Számlázás felügyelete, ellenőrzése

•

Reklamációs szállítások szervezésének felügyelete

•

Értékesítési adatok tervezése, felügyelete, értékelése

•

Szükséges rendelésállomány felügyelete

•

Cég képviselete a meglévő partnereknél

•

Folyamatos piackutatás, új vevők feltérképezése, értékelése

Elvárások:
•

Felsőfokú szakirányú végzettség

•

Azonos területen szerzett min.5-10 éves munkahelyi tapasztalat

•

Legalább 3-5 éves vezetői tapasztalat

•

Napi szinten használható számítógépes ismeretek

•

Kimagasló, tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban

•

Kiemelkedő tárgyalási képesség, határozott, magabiztos fellépés

•

Jó kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség
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Előny:
•

Gyártókörnyezetben szerzett tapasztalat

•

Tárgyalóképes Német nyelvtudás

•

IFS,SAP vagy egyéb vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit kínálunk:
•

Kiszámítható, stabil munkakörnyezet

•

Dinamikus és innovatív környezetben való munkavégzés

•

Motivált és motiváló csapatban való együttműködés

•

Változatos és iparág-specifikus projektek

•

Versenyképes fizetés, bonus, céges telefon, céges autó

•

A hazánkban 100 éve fennálló vállalatunk stabilitása és biztonsága

Munkavégzés helye:
•

Budapest XV. kerület Fő út 63-65.

Jelentkezés módja:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és megfelel a fent említett elvárásoknak, jelentkezzen
fényképes magyar nyelvű önéletrajzával a csabai.anita@jarmuzrt.hu címen.
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