
Titulatura post: Operator vanzari/Lucrator comercial

Tip job: Full time

Nivel cariera: Entry-Level (< 2 ani), Mid-Level (2-5 ani)

Nivel studii: Studii superioare/ medii cu bacalaureat, finalizate

Loc de munca: SHOWROOM - Bucuresti, sector 4, Bld Abatorului nr 4F

Salariu oferit:  negociat la interviu

Posturi disponibile: 1

Scopul postului:

 consta in prospectarea pieţei, desfăşurarea activităţii de vanzare care implica negocierea condiţiilor de 
vânzare, derularea vânzării produselor specifice, asigurarea de servicii post-vânzare, monitorizarea 
clienţilor, promovarea imaginii organizaţiei, direct sau  prin mijloace promotionale (cataloage, pliante, fise 
tehnice, liste preturi, materiale publicitare, etc).

 optimizarea activitatatii din cadrul departamentului de prezentare/vanzare.

Atributii si responsabilitati:

 Comunica permanent cu clientul, de la intrarea acestuia in showroom, realizeaza contactul verbal, 
ofera ajutorul la cerere, orienteaza  clientul catre produsele/solutiile tehnice care sa-i satisfaca cel 
mai bine necesitatile;

 Intocmeste  ofertele tehnice si comerciale, vinde, factureaza, livreaza marfurile clientilor din 
portofoliu;

 Monitorizeaza incasarile si respectarea termenelor de plata;
 Acorda asistenţa de specialitate în perioada post-vânzare la sesizarea clientului sau în 

conformitate cu prevederile contractului de vânzare-cumpărare încheiat;
 Intocmeste documente de evidenta si raportare corect, la termenul solicitat, intr-un limbaj clar si 

concis.
 Inregistreaza, sorteaza, indosarieaza documentele specifice activitatii de comercializare (oferte, 

contracte, alte documente ce tin de sarcina de lucru);
 Intocmeste  si mentine la zi baza de date clienti;
 Verifica si actualizeaza cataloagele, certificatele de garantie si listele de pret pentru marfa 

prezentata in showroom;

Profil candidat: 

 Apt din punct de vedere medical pentru ocupatia de lucrator comercial;
 persoana responsabila, proactiva, cu initiativa, atitudine pozitiva;
 abilitati de comunicare si relationare, seriozitate si integritate;
 capacitate de organizare, negociere si convingere;
 experienţă în vânzări sau disponibilitatea pentru adaptarea la acest tip de activitate;
 cunostinte tehnice necesare pentru prezentarea si recomandarea produselor constituie avantaj;

Beneficii oferite:

 CIM durata nedeterminata;
 salariu fix, negociat  la interviu;
 posibilitatea de formare continua prin formatori externi acreditati; 
 tichete de masa/ zi lucrata, valoare 20 lei/ tichet;
 mediu de lucru civilizat in cadrul unei echipe tinere si motivate;
 program de lucru full-time (8 ore/zi; 40 ore/saptamana) :Luni-Vineri
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