Dla znanej i bardzo rozpoznawalnej międzynarodowej firmy, świadczącej usługi profesjonalne dla sektora
motoryzacyjnego wspierającej krajowe i międzynarodowe programy assistance, poszukujemy menedżera na
stanowisko:

KEY ACCOUNT MANAGER
miejsce pracy: Poznań, nr ref.: KAM/11/06

Obowiązki na stanowisku pracy:
• pozyskiwanie nowych kluczowych klientów w relacji B2B
• ciągłe rozwijanie kanałów dystrybucji świadczonych usług
• prowadzenie negocjacji biznesowych
• obsługa kluczowych klientów w relacji B2B (w tym budowanie trwałych relacji, analiza potrzeb, doradzanie,
planowanie i projektowanie procesów)
• przygotowywanie kompleksowych ofert, kalkulacji, analiz i raportów
• pozyskiwanie do współpracy nowych partnerów
• aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego (mile widziane ukończenie kierunku handlowo-ekonomicznego lub technicznego)
• doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w sprzedaży i wsparciu B2B, w sektorze ubezpieczeń i/lub
usług dla motoryzacji i/lub sprzedaży samochodów osobowych, dostawczych dla klientów korporacyjnych
• znajomość rynku usług typu assistance będzie dodatkowym atutem
• wysokich umiejętności handlowych związanych z pozyskaniem i obsługą korporacji
• znajomości j. angielskiego na poziomie min. średniozaawansowanym (umiejętności prowadzenia spotkań
biznesowych w j. angielskim)
• kreatywności, wysokiej dynamiki w działaniu, zaangażowania i rzetelności
• nienagannej postawy biznesowej
Oferujemy:
• pracę w doświadczonym i ambitnym zespole
• bardzo stabilne warunki zatrudnienia w organizacji będącej liderem w swoim segmencie
• możliwość stałego rozwoju zawodowego w kontakcie z międzynarodowym środowiskiem specjalistów i
menedżerów
• atrakcyjne stałe wynagrodzenie oraz motywacyjny system premiowy adekwatny do stawianych celów i
osiąganych rezultatów

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:
hr@biurodoradcze.pl:
lub listownie, na adres:
BIURO DORADCZE
skrytka pocztowa nr 13
60-977 Poznań 49
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 0601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw± z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poĽn. zm.)"

