METALIMEX je zavedená, silná a stabilní obchodní společnost působící na tuzemském a zahraničním trhu více než
70 let. Firma patří mezi 100 nejvýznamnějších firem podle řebříčku Czech Top 100. Přidanými hodnotami
společnosti jsou dlouhodobá tradice a obchodní know-how, které umožňují nadstandardní plnění individuálních
požadavků zákazníků v oblasti obchodování komoditami.
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Pro divizi BRASS & COPPER hledáme kolegu/yni na pozici

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Divize BRASS&COPPER je obchodním zástupcem pro výrobní závod Měď
Povrly, který vyrábí válcované a lisované produkty z mědi a mosazi pro více
než 25 zemí světa. Zodpovědností Business Development Manager je péče a
servis stávajícím klíčovým zákazníkům, hledání nových obchodních
příležitostí a naplňování ročního obchodního plánu divize.
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Možnost zodpovídat za výsledky své práce
Zázemí renomované, stabilní a silné společnosti
Motivační ohodnocení navázané na dodané výsledky nad odpovídající fixní mzdu
Možnost spolupráce v týmu, ale i samostatnou zodpovědnou práci
Širokou škálu benefitů
Cestování a možnost komunikovat se špičkami na trhu
Práci v mezinárodním obchodu
Místo výkonu práce Praha 1
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Plnění obchodní strategie a cílů dané divize
Správa stávajících klíčových zákazníků převážné mimo ČR
Budování vztahů se zákazníky
Vedení obchodních jednání, prezentace nabídek a technických řešení, zpracování poptávek
Identifikace obchodních cílů a jejich konverze na zákazníky
Mapování konkurence v dané obchodní oblasti
Mapování trendů na trhu s daným produktem
Spolupráce s ostatními odděleními firmy včetně výroby, reklamace, vývoj atd.
Spolupráce na rozšiřování výrobkového portfolia
Analýzy / reporting
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Máte praxi min 3 roky v B2B obchodu s technickým produktem
Máte znalost mezinárodního obchodu
Baví vás dělat obchod a být ve vztahu se zákazníkem
Máte schopnost aktivně komunikovat v angličtině (další jazyky výhodou)
Jste aktivní řidič/ka
Máte chuť cestovat převážné mimo ČR (ratio 20-30%)
Máte výborné komunikační schopnosti – prezentace, vyjednávání, naslouchání
Jste samostatný/á, ambiciózní, máte umění přesvědčit, energii, nezávislost, rozhodnost

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím Váš životopis na e-mailovou adresu:
pickova@metalimex.cz

Informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách
http://www.metalimex.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju

