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ЦЕРМАТ доо Битола како водечка компанија во државата со повеќе од 25 години искуство во областа на производството и
продажбата на сладолед и дополнителен замрзнат асотиман, и богато портфолио на производи и брендови Ви нуди
вистински предизвик. Доколку си во потрага по работна позиција исполнета со комуникација, продажни предизвици и
работни задачи, а воедно сакш личен и кариерен развој, пријави се на една од следните отворени работни позиции:

2 комерцијалисти за претпродажба за регион Скопје
1 комерцијалист за претпродажба за регион Кочани – Берово
1 комерцијалист за претпродажба за регион Гевгелија - Валандово

ШТО Е ТОА ШТО ГО БАРАМЕ?
 Високо образование ќе се смета за предност;
 Возачка дозвола Б категорија;
 Способност за комерцијална теренска работа (за реон);
 Активно користење на MS Office и работа со компјутер;
 Работно искуство во дејноста ќе се смета за предност;
ШТО Е ТОА ШТО ГО НУДИМЕ:
 Професионален кариерен развој;
 Неопходни средства за работа;
 Пријатна и динамична работна атмосфера;
 Обуки за продажба во склоп на Цермат продажната академија,
 Менторство и работа со тренер за продажба;
КРАТОК ОПИС НА ОСНОВНИТЕ ОДГОВОРНОСТИ:
 Креирање нарачки во објекти кои се однапред определени во дневниот план за посета;
 Следење на должници и превземање активности за наплата на побуравања на реонот;
 Следење и идентификување на можности за развој на нови објекти за соработка;
 Ширење на асортиман на производи во продажните објекти;
 Градење и оддржување на односи со потрошувачите;
 Подготвување на соодветна документација за продажба;
 Давање насоки на клиентите за правилно чување и употреба на производите;

КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА: Кандидатите кои ги исполнуваат условите наведени во огласот треба да аплицираат со
испраќање на CV (со фотографија и контакт информации – контакт телефон и е-маил адреса), на следниот е-маил:
vrabotuvanje@cermat.com.mk најдоцна до 05.12.2020 година, со наведено за кој регион се однесува апликацијата.
Со праќање на Вашата апликација, давте согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од
компанијата во рок од 1 (една) година. Кандидатите кои ќе ги исполнат наведенети услови ќе бидат контактирани
за текот на понатамошната постапка во рок од 15 до 45 дена.

