OFERTA DE FEINA

PS0103-D01

GESTOR/A COMERCIAL
Empresa:

Data: 09/ 04 /2019

Montañés i Solé
Enviar currículum.
Correu de contacte: edgar@montanessole.com

Ubicació
Població:
Província:

Lleida

Descripció
Lloc vacant

GESTOR/A COMERCIAL

Categoria
Número de vacants:

1

Descripció de la oferta:

Important empresa del sector del transport, situada a 15 minuts de Lleida, incorpora un
professional:
FUNCIONS
Treballar amb les bases de dades de l’empresa amb objecte d’identificar als
potencials clients.
Dirigir-se als clients del mercat francès que compleixen amb el target definit per
l’empresa.
Presentació de l’empresa: telefònica, on-line.
Informar al potencial client les condicions que pot oferir-li l’empresa.
Informar el professional de l’empresa que visitarà al potencial client sobre els
aspectes parlats amb ell.
S’OFEREIX
Incorporació a la plantilla d’una empresa amb bon ambient de treball, en creixement
i en un lloc de treball estable.
Salari brut anual (inicial): de 15.000 a 16.000€ (fix) sense experiència / 17.000€ a
19.000€ amb experiència en l’àmbit internacional + 20% de variable (objectius). No
es descarten altres condicions segons competències.

Requisits
Estudis mínims:

-

CFGS de Comerç Internacional

Experiència mínima:

Valorable experiència en l’àmbit internacional.

Resident en:

L’entorn de Lleida

Requisits mínims:

- Professional amb perfil de personalitat: empàtic/a, elevada capacitat de resistència a la
frustració, capacitat de treball en equip, analític/a, organitzat/da, etc.
- Idiomes: francès nadiu (imprescindible) i valorable bon domini de l’anglès.
- Experiència: no es requereix experiència en el sector del transport, es valora experiència
en l’àmbit internacional.
- Bon domini de les eines informàtiques.
- Ocasional/molt excepcionalment podrà viatjar a visitar algun client a França
(acompanyat/da per un altre professional).

Nota. El procés de selecció es durà a terme per Montañés i Solé i els
candidats/tes finalistes realitzaran proves de competència i de personalitat.

Contracte
Tipus de contracte:

Estable

Jornada laboral:

Completa de dilluns a divendres.

Horari:

De 8h a 17h (1h per dinar)

