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Vai Jūs interesē tehnika, risinājumi lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistītās nozarēs? Vai Jums prieku rada un
Jūs motivē pozitīvas atsauksmes no apmierinātiem, lojāliem klientiem, mazākas un lielākas ikdienas uzvaras,
nepārtraukta sevis un sava darba procesa pilnveidošana? Vai Jūs vēlaties strādāt komandā, kurā Jums būtu iespēja
ģenerēt idejas un tās arī realizēt dzīvē? Vai Jūs esat darītājs?
Mēs – Rāmavas komanda – meklējam mērķtiecīgu, profesionālu kolēģi, ar kuru kopā pilnveidot, attīstīt mūsu veikalu.
Kolēģi, ar kuru kopā augt un sasniegt jaunas virsotnes. Iespējams, ka tas esat tieši Jūs vai arī kāds, kuru Jūs pazīstat.

Aicinām pievienoties savai komandai

PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU (veikals “Tehnika”)
Jūsu galvenie darba pienākumi būs:









Profesionāla uzņēmuma tēla pārstāvēšana un popularizēšana
Jaunu klientu mērķtiecīga piesaiste, esošo klientu apkalpošana, konsultēšana
Darbs ar dokumentāciju, skaidru/bezskaidru naudu
Piedāvājumu izstrāde, kvalitatīva pasūtījumu apstrāde
Spēja plānot savu darbu, iekļaujoties termiņos
Produktu tehnisko parametru pārzināšana
Pārdošanas plānu izpilde
Kārtības un tīrības nodrošināšana tirdzniecības zālē

No Jums sagaidām:










Interesi un izpratni par lauksaimniecības, mežsaimniecības un saistītām nozarēm, zināšanas par
dažādu tehniku, to aprīkojumu, pielietojumu un atšķirībām
Teicamas prezentēšanas un saskarsmes prasmes
Vēlmi un prasmi analizēt informāciju, profesionāli pilnveidoties
Spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
Stresa noturību un prasmi reaģēt, risināt nestandarta situācijas
Teicamas latviešu valodas, labas angļu valodas un krievu valodas zināšanas
Augstāko izglītību (var būt nepabeigta)
Labas iemaņas darbā ar datoru
Pieredze aktīvajā pārdošanā tiks vērtēta kā priekšrocība

Pievienojoties komandai, iegūsiet:






Dinamisku, izaicinošu, atbildīgu darbu vienā no nozares vadošajiem uzņēmumiem
Lielisku darba pieredzi un iespēju pašrealizēties
Iespēju apgūt jaunas prasmes un pilnveidot esošās, augt kopā ar uzņēmumu
Profesionālajām prasmēm atbilstošu atalgojumu (sākot ar 700.00 EUR bruto), ar motivējošu bonusu
sistēmu (par sasniegtiem rezultātiem)
Atsaucīgus, profesionālus kolēģus

Pieteikšanās:
Savu pieteikumu (CV un Motivācijas vēstuli) līdz š.g. 05. februārim sūtiet uz e-pastu office@amlramava.lv ar norādi “PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS”.
Papildus informācija pa tālruni 22021434.
Informējam, ka, piesakoties izsludinātajai vakancei un iesūtot savu pieteikumu, Jūs piekrītat personas datu
apstrādei ar mērķi nodrošināt personāla atlases procesu.

