ANUNȚ
COMPANIA CALOR - Sos. Progresului nr. 30-40, Sector 5, Bucuresti - ANGAJEAZA:

INGINERI VÂNZĂRI BIROU / CONSULTANȚĂ (2 posturi disponibile)
Responsabilități, sarcini, activități si acțiuni specifice postului de muncă:
- Primește și înregistrează cererile de ofertă primite la birou;
- Contactează clienții pentru clarificări de la birou;
- Întocmește ofertele si le trimite clienților, asigurând-se că oferta corespunde solicitărilor
clienților;
- Ține legătura cu clienții pentru clarificări și eventuale actualizări ale ofertelor;
- Susține oferta comunicând cu clientul telefonic/email și negociază în marja sa de competență;
- Asigură consultanță tehnică pentru clienții cărora le întocmește oferte;
- Înregistrează ofertele întocmite, menține contactul cu clientul;
- Acordă lămuriri clienților referitor la termene de livrare, echipamente aflate pe stoc, eventuale
modificări ale livrărilor, prețurilor - menține contactul cu clienții referitor la livrare;
- Asigură prin activitatea sa, creșterea ratei de succes de transformare a ofertelor în comenzi.
Responsabilități generale:
- Stabilește și dezvoltă o relație profesională cu clienții companiei;
- Acordă asistența tehnică și comercială clienților și potențialilor clienți.
Cerințe:
- Cunoștințe tehnice în domeniul încălzirii/alimentări cu apă/climatizare/ventilații (HVAC);
- Cunoștințe bune de tehnici de negociere;
- Cunoștințe de operare PC (MS Office);
- Prezență FULL-TIME;
- Experiența în domeniul instalațiilor constituie un avantaj;
- Dorința de a acumula rapid cunoștinte tehnice;
- Fire comunicativă, abilități de organizare, spirit de echipă, disponibilitate pentru efort intelectual;
- Absolvirea Facultății de Instalații, constituie avantaj.
Beneficii:
- salariu competitiv;
- sediul companiei în București / ofertarea se efectuează de la birou în condiții moderne;
- activitate într-un mediu dinamic, tânăr și profesionist;
- salariu fix, bonus funcție de realizarea obiectivelor, bonuri de masă, smart phone.
Daca sunteți interesat, vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. în atenția Domnului Bogdan Popescu, la
adresa de e-mail: manager@calor.ro sau contactați-ne telefonic la 021.411.44.44

Cu consideratie,
Director General
Bogdan POPESCU

