Hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici exportní manažer do
Rakouska/Německa.
Možnost práce na OSVČ, vedlejší i hlavní pracovní poměr a uvítáme i
člověka trvale žijícího v Rakousku, Německu nebo Slovensku.
Hledáme kolegu/kolegyni
-

se znalostí lékárenského trhu v AUT, GER
s kontakty mezi distributory v AUT/GER, kteří nabízejí vlastní portfolio produktů
vlastní
výrobou nebo dovážených od jiných výrobců z celého světa do distribučního řetězce
lékáren a e-shopů,
s výhodou se zkušeností při prodeji produktů do lékáren a lékárenských e-shopů

Co bude Vaším úkolem u nás
-

-

Vyhledávat zahraniční obchodní partnery na lékárenském trhu
v Rakousku/Německu, kteří mají vlastní portfolio výrobků, které promují do lékáren,
lékárenských e-shopů a u lékařů, kteří hledají další zajímavé výrobky a produkty, aby
je mohli přidat do svého portfolia
Vyhledávat firmy které distribuují kosmetické přípravky, zdravotnické prostředky
nebo potravinové doplňky a navazovat spolupráci s nimi
Poskytovat aktivní podporu produktům ze svého portfolia mkt. včetně prodejní
podporu a informačního zajištění
Poskytovat servis pro vyhledané obchodní partnery

Co potřebujete pro práci u nás
-

ovládat anglický /německý jazyk tak, aby mohl samostatně komunikovat s potenciálními
AUT/GER partnery
otevřeně komunikovat s kolegy z NextForce, marketingovým manažerem, manažerem
logistiky a výkonným ředitelem společnosti
umět prezentovat výhody naší společnosti a vlastnosti + přínosy jednotlivých produktů
umět jednat o podmínkách spolupráce, na jejichž podobě bude dohodnutý s vedením

Koho do svého týmu potřebujeme
-

Týmového hráče a spolehlivého kolegu v týmu i věrohodného zástupce společnosti
navenek
Člověka, který je cílevědomý, zaměřený na výsledek, na úspěch
Kolegu, který je zodpovědný, samostatně vyhledávající možnosti, příležitosti
Nápaditého kreativce, který je aktivní a schopný se i sám učit novým věcem
Vytrvalce, co se nevzdá na první metě
Člověka, který umí být flexibilní, schopný obhájit svůj postoj a dokáže se přizpůsobit

Co nabízíme:
-

zajímavou a různorodou práci v rozvíjející se firmě
práci s vzdělanými lidmi v moderním a dynamickém oboru
velkou dávku samostatnosti v navrhování a realizaci pracovních úkolů a projektů
volnou, flexibilní pracovní dobu
možnost práce z domu (na HomeOffice) a práci odkudkoliv
zázemí centrální kanceláře
malý, ambiciózní a férový tým spolupracovníků

Místo výkonu práce: z domova s kontaktem na pražskou kancelář společnosti
Možný nástup: dohodou
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na e-mailovou adresu
jana.polakova@nextforce.cz , nejpozději do 15.05.2022.
Případně dotazy telefonicky na telefonní číslo 420 724 600 726

V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek, děkujeme
za Váš zájem o práci v naší společnosti, nicméně jsme dali jsme přednost jiným uchazečům.

