Η εταιρεία ΑΤΡΟΠΟΣ ( www.atropos.gr) με πολυετή, πρωτοπόρο παρουσία στον Έλεγχο
Ποιότητας Τροφίμων αναζητά στέλεχος Βιομηχανικών Πωλήσεων & Υποστήριξης για
απασχόληση στην έδρα της στο Κερατσίνι, Αθήνα.
Το πρόσωπο που θα προσληφθεί θα διαθέτει δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα,
ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και υψηλό προσωπικό κίνητρο. Παρομοίως, η ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων και ανάληψη πρωτοβουλιών θα αξιολογηθούν πολύ θετικά.
Ρόλος:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Εκπροσώπηση της εταιρείας, των προϊόντων και των υπηρεσιών της, από την
ολοκληρωμένη κατανόηση στον εντοπισμό των αναγκών που αυτά ικανοποιούν.
Εξυπηρέτηση αιτημάτων για την παροχή ενημέρωσης και υποστήριξης στα προϊόντα και
τις υπηρεσίες.
Τεχνικές επιδείξεις-παρουσιάσεις μεθόδων και εξοπλισμού και παροχή εκπαίδευσης στη
χρήση τους.
Παροχή τεχνικής αρωγής πριν την πώληση.
Υποβολή προσφορών και διαχείριση λογαριασμών πελατών.
Παροχή υποστήριξης και επίλυση προβλημάτων μετά την πώληση.
Αναζήτηση νέων πελατών για συνεργασία.
Ανάπτυξη μακρόπνοων επαγγελματικών σχέσεων, κατανόηση των αναγκών της αγοράς
για τη δημιουργία νέων ευκαιριών.
Συντονισμός του έργου των πωλήσεων.
Υποβολή αναφορών προς την διοίκηση.
Παραγωγή υποστηρικτικού και προωθητικού υλικού.
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά συνέδρια-ημερίδες-συμπόσια προμηθευτών και άλλων
φορέων, καθώς και εμπορικές-τεχνικές εκθέσεις με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση στις
τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα.
Διαρκής διερεύνηση και παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και του
ανταγωνισμού.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτιστοποίηση των σχέσεων της εταιρείας με στελέχη
Ποιοτικού Ελέγχου, για την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά.

Απαιτήσεις:
•

•

Yπόβαθρο στην Επιστήμη των Τροφίμων (BSc Τμήμα Βιολογίας - τομέας Βιοχημείας &
Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας με κατεύθυνση τα τρόφιμα, Α.Τ.Ε.Ι.
Τεχνολογίας Τροφίμων).
Πρότερη εμπειρία στις πωλήσεις στην βιομηχανία τροφίμων ή στα κλινικές εφαρμογές
ιδιαιτέρως επιθυμητή.
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•
•
•

Ισχυρά επικοινωνιακά προσόντα. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, παρουσίασης και
οργάνωσης.
Ισχυρό προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων.
Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας σε επισκέψεις, παρουσιάσεις, τεχνικές επιδείξεις.
Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Παροχές:
•
•
•
•
•

Ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών & μπόνους ανάπτυξης νέου τομέα.
Εταιρικό αυτοκίνητο.
Εταιρικό τηλέφωνο και φορητός H/Y.
Ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Διαρκής εκπαίδευση στο επιστημονικό αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο admin@atropos.gr
Υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού: Εύη Γιαβάση
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