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DESCRIERE JOB

1 post

JOBURI SIMILARE

CRITERII DE SELECȚIE 
Cunostințe de limba engleza
Peste 3 ani experiență în Vanzari, Chimie / Biochimie

Candidatul ideal
ELTON CORPORATION SA
3 anunțuri active

Ai experienta ca REPREZENTANT VANZARI? Esti o persoana eficienta, perfectionista, atenta la detalii?
Dezvolta-ti cariera alaturandu-te Grupului ELTON

Pentru departamentul nostru de VANZARI materii prime chimice, suntem in cautarea unui

Criterii job

REPREZENTANT VANZARI.
Limbi străine
Esti candidatul ideal daca:

engleza

•

Esti INGINER CHIMIST / CHIMIST

•

Ai minim 3 ani experienta pe o pozitie similara (REPREZENTANT VANZARI)

•

Ai excelente abilitati de comunicare si negociere

•

Ai cunostinte tehnice solide (chimie)

Nivel carieră

•

Ai abilitatea de a lucra independent

Mid-Level (2-5 ani)

Descrierea jobului

Permis conducere
B

Tip job
Full time

Ce asteptam de la tine:
Realizarea target-ului de vanzari pe zona alocata.

Ce iti oferim:

Oraș
Bucuresti

Departament

In Grupul ELTON te vei integra intr-o echipa dinamica si dedicata, care lucreaza impreuna pentru a oferi

Vanzari

clientilor cel mai inalt nivel de servicii si consultanta.

Chimie / Biochimie

Suntem determinati sa iti oferim toate oportunitatile pentru a invata, a te dezvolta si a-ti atinge limitele
superioare ale abilitatilor si potentialului tau, atat pe plan personal cat si profesional.

Industrie
Asistență clienți
Chimica


De ce Grupul ELTON este un loc de munca excelent:

Dana Marin se ocupă de contul

In ELTON noi stim ca nu este important doar ce poti face, ci si ceea ce iti doresti sa faci, prin urmare iti

dumneavoastră.
Oferta

dam posibilitatea de a-ti atinge tintele si obiectivele.

nespecificat0720.533.664
021.209.34.02,
dana.marin@ejobsgroup.ro

Credem ca Leadership inseamna nu doar cifra de afaceri ci si comportament, de aceea actionam

APLICĂ
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respectand Societatea, Mediul si unii pe ceilalti.
Valorile noastre principale sunt: Lucrul in echipa, Inovare, Angajament, Sustenabilitate.

Programul de lucru este de luni pana vineri, orele 8.30-17.00.

Este o oportunitate pentru tine?
Alatura-te echipei noastre si vei avea parte de provocari captivante!
Aplica acum!
(ROB/SCI516)

Toate aplicatiile sunt strict confidentiale

Descrierea companiei
Grupul ELTON - lider in furnizarea de ingrediente si solutii industriale, listat la Bursa din Atena - ofera
acces la inovare prin livrarea de solutii de afaceri solide si materii prime cu valoare adaugata, catre
principalele ramuri de productie industriala din Sud-Estul Europei. Cu o prezenta activa si propriile
facilitati, depozite si retele de distributie in 6 tari: Grecia, Romania, Bulgaria, Serbia, Ucraina & Turcia si
portofoliu de peste 6000 de produse, Grupul ELTON isi foloseste cei 35 de ani de expertiza in oferirea de
solutii industriale pentru a-si imbunatati constant oferta cu produse si servicii care respecta standardele
de excelenta si urmeaza cerintele Megatrend-urilor, contribuind la dezvoltarea sustenabila a Partenerilor,
Clientilor si Companiei.
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LOCURI DE MUNCĂ

CANDIDAȚI

COMPANII

UTILE

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sep

Creare CV
Locuri de muncă
Locuri de muncă în străinătate

Ofertă Companii
Adaugă job
Caută CV

Contact
Termeni și condiții
Acord de confidențialitate

Oct

Noi

Dec

2016

2017

2018

Curriculum Vitae
Scrisoare de intentie
Totul despre interviu

CAREER CENTER
Resurse umane

Horoscopul carierei
Hartă site
Despre cookies
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 Asistență clienți
Dana Marin se ocupă de contul
dumneavoastră.
021.209.34.02, 0720.533.664
dana.marin@ejobsgroup.ro



